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OKIENKO PRIMÁTORA

ABY NÁS BOLO POČUŤ
VYŠE 17 000 ĽUDÍ ZARACHOTILO

V piatok 9. mája (Deň Európy) Prešovský
samosprávny kraj spoločným 2-minútovým
rachotom na námestiach okresných miest kraja
podporil kandidatúru Prešova na titul Európske
hlavné mesto kultúry 2013. Na námestiach 13
miest sa zišlo viac ako 17 000 ľudí. Podujatie v
mestách doprevádzali koncerty interpretov a
kapiel z Prešova. Fotografie budú postupne zverejňované na internetovej stránke www.presov2013.sk. Atmosféra v mestách bola úžasná.
Víťazi súťaže o najoriginálnejší, najväčší a najhlučnejší nástroj prítomní počas podujatia 9. 5.
2008 budú zverejnení prostredníctvom internetovej stránky do 22. 5. 2008. Deň Európy 9. máj je
jedným zo symbolov Európskej únie. Jednotlivé
členské štáty v tento deň organizujú rôzne podujatia,
ktoré
napomáhajú
zbližovaniu
Euroobčanov. „Ďakujeme všetkým ľuďom, ktorí
takouto recesnou formou podporili spoločnú
kandidatúru celého prešovského regiónu“, povedala programová manažérka PhDr. Janka
Pitková.
Naplnenému hlavnému centru vo Vranove nad
Topľou spríjemnila účasť na podujatí kapela
Gapa Band a Detská ľudová hudba Šašinka
Základnej umeleckej školy vo Vranove nad
Topľou pod vedením p. uč. Jozefa Diľa.
Mesto Vranov nad Topľou ďakuje základným a
stredným školám za pomoc pri organizovaní podujatia a všetkým občanom za účasť na podujatí.

VÁŽENÍ SPOLUOBČANIA!
Prichádzame k vám s výzvou na zaangažovanie sa do čistoty nášho mesta i s
ponukou na následné príjemné strávenie
júnových dní v pohode a oddychu.
Pripravujeme pre Vás nové mestské
podujatie – VRANOVSKÝ JUNIÁLES,
ktorého ambíciou je spoločné vítanie leta
v hojnom počte a dobrej nálade.
Pripravujeme ho tak, aby sme sa my,
Vranovčania, mali možnosť stretnúť, spoločne sa veseliť a komunikovať medzi
sebou. Juniáles ponúkne predovšetkým
to, čo tradične patrí k začiatku letného
obdobia – dobrú náladu, zaujímavé stretnutia s priateľmi, známymi, spoluobčanmi
a prípadnými hosťami mesta, ktorí budú
na juniálese vždy vítaní.
Program prvého vranovského juniálesu 15. 6. 2008 v Lesíku 1. mája od
15.00 h spestria vystúpenia hudobných
skupín, pre deti budú pripravené rôzne
zaujímavé atrakcie a súťaže, počas
celého podujatia budú k dispozícii bufety
s občerstvením. S bližším programom
bude široká verejnosť včas oboznámená.
Verím, že slnečná
nedeľa, farebné stuhy
na stromoch, temperamentná hudba v pozadí
a mnoho ďalších atrakcií
budú dobrou živou kulisou spoločného stretnutia všetkých občanov
tešiacich sa na leto.
PhDr. Tomáš Lešo,
primátor mesta

VYČISTÍME SI SLOVENSKO I
NAŠE MESTO

Minister životného prostredia SR
Jaroslav Izák a medzinárodná ochranárska organizácia Greenpeace vyhlasujú pri
príležitosti Dňa Zeme

VÝZVU

„Vyčistime si Slovensko"

do ktorej sa zapojilo aj naše mesto.
Pri cestách a na verejných priestranstvách
sa vyskytuje veľa drobného odpadu. Je to
výsledok našej bezohľadnosti a ľahostajnosti
k životnému prostrediu.
Preto vyzývame všetky inštitúcie, podnikateľské subjekty a občanov nášho mesta
k aktívnemu zapojeniu sa do tejto výzvy v
dňoch 30. 5 a 31. 5. 2008, kedy bude prebiehať hromadné čistenie celého mesta Vranov
nad Topľou. Bližšie informácie o organizácii
tejto akcie vám poskytneme prostredníctvom
mestského televízneho vysielania, mestského
rozhlasu, ako aj na Mestskom úrade, oddelení životného prostredia (2. poschodie, Ing.
Kopčo) alebo telefonicky na tel. č. 4422551.

DEŇ MATIEK

V KLUBOCH DÔCHODCOV

Deň matiek v mesiaci máj si mesto pripomenulo i tento rok. Pri tejto príležitosti v spolupráci s klubmi dôchodcov sme zorganizovali pre ženy kultúrnospoločenské akcie:
- dňa 12.mája 2008 v Klube dôchodcov na Rodinnej oblasti za účasti cca 60 žien
- dňa 14.mája 2008 v klube dôchodcov v Domove dôchodcov - domove penzióne pre 80 žien
- dňa 21.mája 2008 v klube dôchodcov Centrum vo Vranove nad
Topľou pre cca 130 žien
Vďaka vám, ženy, za všetko. Za slnečné dni, prebdené noci, za pokojné sny, za každý vrúcny cit, bez tepla vašich dlaní nemohli by sme žiť.
Krása ženy nie je v šatách, ktoré nosí, v postave, ktorú má, ani v spôsobe, akým si češe vlasy. Krása ženy musí byť v jej očiach, pretože tie sú
bránou k jej srdcu, miestu kde sídli láska.
Milé matky, nech sa všetka láska, ktorú ste rozdali svojim najdrahším, vráti do vášho srdca v pocite šťastia a spokojnosti, aby ste boli
zdravé, šťastné a aby z vašich tvárí nikdy nevymizol úsmev.
Ing. Mária Ivanišinová, vedúca odboru sociálneho a zdravotníctva
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Nové všeobecne záväzné nariadenie

ZMENY V OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBE
V zmysle ustanovení zákona č. 416/2001
Zb. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné
celky a zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej
pomoci v znení neskorších predpisov, mesto
od 1. 1. 2003 pri výkone svojej samosprávnej
pôsobnosti rozhoduje o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhrade za poskytovanú
opatrovateľskú službu. Mesto zabezpečuje
poskytovanie opatrovateľskej služby prostredníctvom opatrovateliek mesta občanom odkázaným na pomoc inej osoby, ak si túto nevedia
zabezpečiť sami, ani s pomocou svojej rodiny.
Opatrovateľská služba sa poskytuje prednostne v domácnosti opatrovaného alebo v
Dome s opatrovateľskou službou, ktorý sa
nachádza na Ulici duklianskych hrdinov 1212
vo Vranove nad Topľou.

Opatrovateľskú službu je možné poskytnúť
občanovi, ak rozsah požadovaných úkonov si
nevyžaduje 24 hodinovú starostlivosť.V opačnom prípade je potrebné sa uchádzať o
umiestnenie v zariadení sociálnych služieb.
Podľa zákona o sociálnej pomoci opatrovanie príbuzným sa nepovažuje za
sociálnu pomoc. V nadväznosti na uvedené v
zmysle
zákona o rodine deti, ktoré sú
schopné samy sa živiť, sú povinné zabezpečiť
svojim rodičom starostlivosť a primeranú výživu, ak to potrebujú. Každé dieťa plní vyživovaciu povinnosť voči rodičom v takom rozsahu,
aký zodpovedá pomeru jeho schopností,
možností a majetkových pomerov k schopnostiam, možnostiam a k majetkovým pomerom ostatných detí.
Mestské zastupiteľstvo prijalo na svojom

zasadnutí v apríli nové všeobecne záväzné
nariadenie o podmienkach poskytovania
opatrovateľskej služby, spôsobe určenia
úhrady a výške úhrady za opatrovateľskú
službu v meste Vranov nad Topľou
V novom nariadení sa zmeny oproti doteraz platnému nariadeniu týkajú výpočtu výšky
úhrady za poskytovanú opatrovateľskú službu. Výška nákladov sa určí prepočtom na
hodinu poskytovaných úkonov.
Občan, ktorému sa bude poskytovať opatrovateľská služba, si tak sám dokáže odsúhlasiť a skontrolovať rozsah poskytnutej služby.
Tento spôsob úhrady nebude mať významný
dopad na zvýšenie platieb občana. Zároveň v
súvislosti s prechodom na euro bude prepočet jednoduchší. Ing. Mária Ivanišinová,
vedúca odboru sociálneho a zdravotníctva

Zabezpečovanie inštitútu osobitného príjemcu

ABY BOLI SOCIÁLNE DÁVKY DOBRE POUŽITÉ
Snaha zabezpečiť účelné využívanie finančných prostriedkov
poskytovaných na dávku v hmotnej núdzi a príspevkov k
dávke v hmotnej núdzi v prospech občanov v hmotnej núdzi
sa premietla do opatrení prijatých vládou SR, ktoré sú zamerané na prevenciu okrem iného aj proti úžerníctvu. Zákon č.
599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje v § 28 inštitút osobitného
príjemcu, ktorým je obec (mesto), určená rozhodnutím Úradu
práce, sociálnych vecí a rodiny.
Realizácia inštitútu osobitného príjemcu (IOP) bola schválená
na zasadnutí mestského zastupiteľstva vo Vranove nad Topľou
dňa 25. júla 2002.
V zmysle zákona č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej
núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov za neplnenie účelného využitia dávky a príspevkov sa považuje napr.:
- zanedbaná výživa a starostlivosť o deti,
- zanedbaná zdravotnícka starostlivosť,
- neschopnosť hospodáriť s finančnými prostriedkami, neplatenie nájomného a súvisiacich zálohových platieb,

- zanedbanie povinnej školskej dochádzky detí a mládeže,
- závislosť na návykových a omamných látkach,
- výskyt úžery,
- výskyt iných sociálno-patologických javov,
- odmietnutie účasti na vykonávaní menších obecných služieb,
- dlhodobé poberanie dávky a príspevkov v spojitosti s ich
neúčelným využívaním.
Mesto úzko spolupracuje s úradom práce a spoločne hľadá
možnosti na účelné využívanie dávok a príspevkov v hmotnej
núdzi, aby z nájomcov mestských bytov sa nestali neplatiči,
lebo otázka bývania je veľmi dôležitá. Bývanie je tak dôležité ako
aj každodenná strava. V prípade, že rodina príde o byt, je nutné
postarať sa o deti, kde ich umiestniť, ako im vytvoriť podmienky
pre ich život a vývoj. Aj v tejto otázke je nutná spolupráca
mesta a úradu práce.
ÚPSVaR poskytne dávku v hmotnej núdzi mestu, ktorý za
občanov zabezpečuje osobitného príjemcu dávky, uhradí správcovi mestských bytov nájomné a zostávajúcu dávku poskytne
občanovi.

Vývoj od roku 2003 je nasledovný:
Dávka za rok v Sk
Výška dávky HN
poskytnutá mestu
Uhradené nájomné pre
Mestský bytový podnik
Výška dávky HN
vyplatená občanom

2003

2004

2005

2006

2007

542.386

1.382.771

3.203.852

5.759.798

7.161.424

200.774

531.972

1.278.453

2.251.376

2.521.864

341.612

850.799

1.925.399

3.508.422

4.639.560

Od začiatku realizácie IOP od roku 2003 do 2007 boli
Od 1. mája 2008 dochádza k zmene pri vyplácaní osobitMestskému bytovému podniku, a.s., Vranov nad Topľou ného príjemcu. Keďže osobitný príjemca je určený za účelom
uhradené platby za nájomné a služby spojené s bývaním v efektívneho využívania dávky a príspevkov v hmotnej núdzi,
sume 6 784 439 Sk.
bude sa výplata po uhradení nájomného zabezpečovať v troch
výplatných termínoch u tých osôb, u ktorých dávka bude na
primeranej úrovni.
Za obdobie I. štvrťroka 2008
Zároveň Mesto Vranov nad Topľou požiadalo ÚPSVaR
bolo fungovanie IOP nasledovné:
Vranov nad Topľou o poskytnutie dotácie na výkon osobitného
-----------------------------------------------------------------príjemcu dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotVýška dávky v hmotnej núdzi
1.253.570 Sk
nej núdzi v zmysle Výnosu MPSVaR z 5.12.2007 číslo
poskytnutá mestu
29775/2007-II/1.
Uhradené nájomné pre
465.013 Sk
Inštitút osobitného príjemcu zabezpečuje mesto aj na rodinné
mestský bytový podnik
prídavky v súvislosti so záškoláctvom. V roku 2007 vo vecnej
Výška dávky v hmotnrej núdzi
788.557 Sk
forme sme zabezpečili výplatu rodinných prídavkov vo výške
vyplatená občanom
274 320,-Sk.
-----------------------------------------------------------------Darina Halžová, odbor sociálny a zdravotníctva,
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PRIPRAVUJEME SA NA ŠKOLSKÝ ROK 2008/2009
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 detí 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.
Na základe výsledkov zápisov do jednotlivých základných škôl na
území mesta i na základe nahlásenia počtov žiakov budúceho 5.
ročníka z obvodových škôl a po odchode žiakov končiacich základnú školu predkladáme takúto organizáciu jednotlivých škôl v školskom roku 2008/2009:

Základná
škola

Školský rok

Počet žiakov
celkom

Z toho žiaci
1. - 4. ročníka

Počet tried
celkom

Z toho tried
1. - 4. ročníka

Počet
oddelení ŠKD

Počet detí
v ŠKD

JUH

2007/08
2008/09
Rozdiel

545
493
-52

152
134
-18

26
25
-1

8
8
0

5
5
0

124
125
+1

Sídlisko II.

2007/08
2008/09
Rozdiel

900
900
0

381
386
+5

32
33
+1

13
14
+1

7
8
+1

203
228
+25

Bernolákova

2007/08
2008/09
Rozdiel

724
701
-23

297
289
-8

28
27
-1

12
12
0

7
6
-1

187
174
-13

Lúčna

2007/08
2008/09
Rozdiel

622
622
0

184
192
+8

27
27
0

8
8
0

4
4
0

120
132
+12

Kukučínova

2007/08
2008/09
Rozdiel

431+25*
433+26*
+2+1*

97+10*
94+10*
-3+0*

21+3*
20+3*
-1+0*

6+1*
5+1*
-1+0*

2
2
0

46
34
-12

Lomnica

2007/08
2008/09
Rozdiel

19
21
+2

19
21
+2

2
2
0

2
2
0

1
1
0

16
16
0

SPOLU

2007/08
2008/09
Rozdiel

3241+25*
3170+26*
-71+1*

1130+10*
1116+10*
-14+0*

136+3*
134+3*
-2+0*

49+1*
49+1*
0+0*

26
26
0

696
709
+13

* žiaci a triedy so špeciálnymi potrebami vzdelávania
Na základe uvedeného prehľadu je vidieť, že organizácia základných
škôl pre školský rok 2008/2009 zaznamená len minimálne zmeny.
Zníženie celkového počtu žiakov o 71 spôsobí zníženie celkového
počtu tried o dve triedy v porovnaní so školským rokom 2007/2008.
Najviac sa zníži počet žiakov na ZŠ Juh o 52 žiakov a na ZŠ
Bernolákova o 23 žiakov, čo spôsobili najmä vysoké počty končiacich
žiakov na týchto školách.
K čiastočným zmenám v uvedenej organizácii ešte môže dôjsť do 1.
septembra 2008, kedy by mal nadobudnúť účinnosť nový školský
zákon, znenie ktorého počíta okrem iného aj so znížením počtu žiakov

v triedach jednotlivých ročníkov. Ide o dlho očakávanú legislatívnu
zmenu, ktorá zvýši možnosti individuálneho prístupu pedagógov k žiakom.
Pre navrhnuté organizácie základných škôl i pre prípadné zmeny v
nich má mesto, jednotlivé školy vyhovujúce priestorové, materiálne i
personálne podmienky k zabezpečeniu neriešenej výchovno – vzdelávacej činnosti.
Obdobná je i situácia v príprave školského roku 2008/2009 na
stupni materských škôl, kde po zápise detí, ktorý sa uskutočnil v marci
2008 je navrhovaná takáto organizácia materských škôl:

Školský rok 2007/2008
Materská škola
Dlhá ulica
Domašská ulica
Vajanského ulica
Kukučínova ulica
Juh
Sídl. 1. Mája
Okulka
Sídlisko II.
SPOLU

Počet detí
21
22
14
101
155
80
106
176
675

Počet tried
1
1
1
5
6+1tr.s ? den.
4
5
8
31+1 ? denná

Školský rok 2008/2009
Počet učiteliek
2
2
2
11
14
9
12
17
69

Pre školský rok 2008/2009 sa teda nemení na území mesta
Vranov nad Topľou ani sieť materských škôl. V prevádzke bude
všetkých osem materských škôl s 31 triedami s celodennou prevádzkou a jednou triedou s poldennou prevádzkou.
Predpokladá sa podľa súčasného záujmu rodičov zníženie počtu
detí celkom o 18. Ani táto situácia ešte nie je však definitívna,
nakoľko sa očakáva legislatívna zmena podľa nového školského
zákona v prospech 5 – ročných detí, ktoré by mali mať pobyt v

Počet detí
20
20
14
89
148
83
110
173
657

Rozdiel
-1
-2
0
-12
-7
+3
+4
-3
-18

Počet tried
1
1
1
5
6+1 tr. s ? den.
4
5
8
31+1 ? denná

Počet učiteliek
2
2
2
11
14
9
12
17
69

materských školách bezplatný.
Podobne ako na stupni základných škôl máme na všetkých
materských školách vytvorené veľmi dobré priestorové, materiálne i personálne podmienky. Na všetkých materských školách
sú voľné kapacity, preto rodičia môžu svoje deti prihlasovať do
týchto škôl i naďalej.
PaedDr. Štefan Orol
referent odboru školstva MsÚ
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SEPAROVANÝ ZBER ODPADU - ROZPIS NA JÚN
V mesiaci jún sa zber triedených odpadov:
sklo, papier a plasty uskutoční:
- 11. júna pre rodinné domy v meste
Vranov a mestských častiach Čemerné a
Lomnica.
- 12. júna pre bytové domy v meste
Vranov nad Topľou a mestských častiach
Čemerné a Lomnica.
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 dňa 19. júna pre rodinné domy a bytové domy v Meste Vranov nad
Topľou a mestských častiach Čemerné a
Lomnica.
V prípade, že občania majú biologický
odpad, môžu túto skutočnosť nahlásiť vždy do
stredy v mesiaci jún na Mestskom úrade,
Oddelení životného prostredia a dopravy, na
telefónom čísle 057 /44 22 551 alebo na telefónnom čísle firmy zabezpečujúcej zber, prepravu a zneškodnenie komunálneho odpadu
057/ 44 63 363. 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 od 7. do
16. hodiny a v sobotu od 7. do 12. hod.
Drobné stavebné odpady sú odpady z
bežných udržiavacích prác zabezpečovaných
fyzickou osobou – nepodnikateľom, do 1 m3
odpadu za rok, na vykonanie ktorých sa nevyžaduje stavebné povolenie a postačuje ohlásenie stavebnému úradu, alebo pri ktorých nie
je potrebné ani ohlásenie stavebnému úradu.
Stavebný odpad je: 1. betón, tehly, obkladačky, dlaždice, keramika
2. zmesi alebo oddelené zložky betónu,
tehál, obkladačiek a dlaždíc
3. výkopová zemina a kamenivo
4. izolačné a stavebné materiály aj na
báze sadry
Sú to najmä staré okná, bytové jadrá,
staré zriaďovacie predmety ( vane, umývadlá, toalety... ) z rekonštrukcie bytu alebo
domu do 1t odpadu/občan/rok.
Do stavebného odpadu nepatria materiály
obsahujúce azbest alebo iné nebezpečné
látky (eternitová strešná krytina, azbestové
rúry atď. )
Poznámky:
Ak občan mesta vyprodukuje väčší objem
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NOVONARODENÉ DETI
3. 4. Viktória Miškovičová, 9. 4. Vanesa
Tkáčová, 15. 4. Tomáš Balický, Natália
Ďurčeková, 16. 4. Sofia Poldruhá, Tomáš
Hreško, 17. 4. Lukáš Keresteš, 18. 4. Sofia
Krupová, 19. 4. Teodora Pačayová, 20. 4.
Filip Világi, 23. 4. Richard Drozd, 25. 4.
Barbora Durkošová, 26. 4. Radoslav Kopčo,
28. 4. Miroslav Mereništiak, 2. 5. Kristína
Denciová, Samuel Radoslav Romanko
NOVOMANŽELIA
19. 4. Ján Doboš a Mgr. Ivana Imrichová,
Rastislav Breznický a Silvia Pivovarníková,
14. 4. Ján Piatnička a Božena Michaličová,
Ladislav Gábor a Kristína Červeňáková, 26.
4. Ing. Peter Roháč a Mgr. Brigita
Zahorjanová, Miloš Šedík a Ing. Anna Šoltésová, Ing. Peter Petranský a Mgr. Jana
Klubertová, Mgr. Štefan Straka a Mgr. Jana
Lamačová, Ľubomír Jusko a Simona
Karchňáková, 1. 5. Ing. Peter Fecko a Ing.
Andrea Štefánová, 3. 5. Jozef Nema a
Tatiana Konkoľová, Ľuboš Nebesník a Bc.

Ivana Pačutová, Radko Ferko a Júlia
Dančová, Peter Mendika a Lucia Repková,
Lukáš Hamran a Martina Kolečavová,
Miroslav Bažo a Monika Goroľová, Jozef
Líška a Iveta Lilková, 10. 5. Ján Mitaľ a
Lucie Havlíčková, Ján Ďuraško a Jozefína
Pohlodková, Jozef Džudža a Dominika
Jarková
JUBILANTI
máj: 60 rokov – Ján Hreňo, Darina
Talarovičová, Katarína Ontkocová, Ružena
Loukotová, Jozef Dyľ, Tibor Sopko, Ružena
Fijalkovičová, MUDr. František Mrážik,
Andrej Lukáč, Dezider Keller, Klára
Drábiková, Andrej Treľo, Júlia Janová,
Mária Dembecová, František Broniš, Ing.
Jozef Trecák, 65 rokov – Libuša Danková,
MUDr. Juraj Čupka, Helena Zajacová,
Miroslav Palenčík, Ján Ťasko, Ing. Milan
Vall, Katarína Majerčinová, Mária
Lechvárová, Michal Kostovčík, Marta
Ondriašová, 70 rokov – Žofia Kotľarová,
Žofia Ocilková, Štefan Mižák, Jozef Sidon,
Mgr. Ladislav Klepák, Jozef Popaďák, Pavol
Jacko, Viktor Sedlák, 75 rokov – MUDr.

odpadov z výstavby, prestavby alebo inej
nepodnikateľskej činnosti než je 1 m3 za rok,
bude s ním dohodnutá osobitná cena za
poskytnuté služby v oblasti zneškodnenia
stavebných odpadov so spoločnosťou, ktorá
zabezpečuje uvedené služby pre naše
mesto.
Pri vzniku a likvidácii nebezpečných odpadov zo stavebnej činnosti je občan povinný
túto skutočnosť bezodkladne hlásiť na
Odbore výstavby a životného prostredia vo
Vranove nad Topľou (Mestský úrad, Dr. C.
Daxnera 87, 093 16 Vranov nad Topľou), kde
bude zabezpečené zneškodnenie nebezpečného odpadu.
Ing. M. Kopčo, odd. ŽP a dopravy

OZNAM

Mesto Vranov nad Topľou aj v tomto
roku vyhlasuje „ Súťaž o najkrajšiu
záhradku a predzáhradku“, ktorá
bude prebiehať v mesiacoch máj a
jún 2008. Prostredie okolo obytných
domov, rodinných domov bude posudzovať nezávislá komisia. Do súťaže
sa môžete prihlásiť zaslaním fotodokumentácie záhradky, resp. predzáhradky s označením mena, priezviska a adresy, resp. zatelefonovať
na MsÚ č.t. 44 22551-3, kl. 237, Ing.
M. Kopčovi v čase od 8:00 do 15:00 h
s požiadavkou na zabezpečenia fotodokumentácie. Uzávierka prihlášok
je stanovená na 30. 6. 2008.
Najkrajšie záhradky a predzáhradky
ocení primátor finančnou odmenou. Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční v mesiaci júl 2008.
Mária Čupilová, Ján Milý, Anton Holub, Ján
Hladek, Anna Janová, Pavol Mašan, Michal
Sukovský, Anna Sekelová, Mária Pavlišková, Jaroslav Čížek, Michal Gajdoš, 80
rokov – Helena Muchová, 85 roční -Ján
Bartko, Mária Nahajová, Anna Švarbalíková, 90 rokov – Mária Sabová
OPUSTILI NÁS
14. 4. Štefan Kovalčik 54-ročný, 22. 4.
Barbora Rjašková 83-ročná, Anna
Sláviková 79-ročná, 23. 4. Ján Hudák 50ročný, 25. 4. Jolana Miľová 65-ročná, 27. 4.
MUDr. Ladislav Feník 73-ročný, 30. 4. Mária
Novakovská 89-ročná.
Viera Machková, MsÚ, oddelenie kultúry
OPRAVA
Vo Vranovskom hlásniku č. 4/2008 sme
nesprávne uviedli meno novomanžela.
Manželstvo dňa 29. 3. 2008 uzavreli Ing.
Peter Klimkovský a Bc. Mária Peržeľová.
Novomanželom sa ospravedlňujeme a prajeme veľa lásky a šťastia v spoločnom
živote.
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