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OKIENKO
P R I MÁT O RA
Slávnostným poklepaním základného
kameňa 22. februára 2008 bola odštartovaná
výstavba priemyselného parku vo Vranove
nad Topľou. Na výstavbu parku za 120 mil. Sk
dostalo mesto nenávratný finančný príspevok
zo štrukturálnych fondov EÚ. Stavebné práce
a slávnostné ukončenie výstavby areálu bolo
21.novembra 2008.
Toto sú momenty, ktoré by mali naštartovať
zlepšenie podmienok rozvoja podnikania a
obyvateľom regiónu priniesť zlepšenie sociálnej situácie v podobe vytvorenia nových pracovných príležitostí. Už pred samotným začatím výstavby a počas nej prebiehali a prebiehajú aj v súčasnej dobe rokovania s investormi, ktorých výrobné zameranie je z oblasti
strojárskeho, automobilového, textilného, drevovýroby, laboratórnej techniky, zdravotníckeho materiálu, výroby stavebných materiálov, energie a plastov. Mesto zatiaľ rokovalo
so 14 slovenskými a zahraničnými investormi.
Je len samozrejmé, že každého zaujíma v
prvom rade otázka „kedy sa môžeme zaujímať o pracovné miesta?“ Predpoklad výstavby výrobných hál samotných investorov by
mohol byť v období marec – jún 2009 a
spustenie výroby od júla 2009. To sú však
predpoklady, ktoré žiaľ v súčasnej prehlbujúcej sa hospodárskej kríze a útlmu výroby na
celom svete môžu tento proces výrazne
ovplyvniť a spomaliť. Musíme prekonať tento
negatívny vývoj ekonomiky, lebo sme súčasťou globalizačného procesu a dúfame , že to
čím skôr naštartujú nové ozdravné opatrenia,
ktoré prijala aj vláda SR.
Veľkú podporu mesta pri investovaní do
priemyselného parku majú domáce a vranovské firmy, kde práve priemyselný park rieši
lokalizáciu výrob s možnosťou rastu firiem,
čo do rozsahu plôch a nízkych nákladov na
už vybudovanú infraštruktúru. Taktiež je tu
priestor pre možno potrebnú reštrukturalizáciu
vzdelanostnej štruktúry na trhu práce, čo je
hlavne výzvou pre školy pôsobiace na území
nášho mesta.
Dúfam, že výkonnosť slovenskej ekonomiky posledných rokov spolu so zavedením eura
nám vytvoria prostredie na zmiernenie otrasov
hospodárskej krízy. Musíme sa zároveň spoliehať na zodpovednosť podnikateľskej, politickej a samozrejme mediálnej obce, aby
práve toto zložité obdobie nebolo nimi zneužité a ich negatívne postoje nezhoršovali riešenie
globálnej finančnej krízy, ale práve naopak
pozitívnymi krokmi prispeli k riešeniu problémov aj v našom meste.
PhDr. Tomáš Lešo, primátor mesta

V piatok 21. novembra 2008 bol slávnostne otvorený priemyselný park Ferovo vo Vranove
nad Topľou. V náklade 156 miliónov Sk (5 178 251 €) ho postavili pracovníci Skanska BS
Prievidza. Areál, v ktorom sú vybudované inžinierske siete, komunikácie, parkovacie plochy,
osvetlenie a oplotenie je pripravený na príchod domácich a zahraničných investorov.

OZNAČOVANIE BUDOV ČÍSLAMI ALEBO NÁJDU VÁS V PRÍPADE NÚDZE?
Mestský úrad vykonal v letných mesiacoch na území mesta kontrolu označenia
budov číslami. Výsledky kontroly poukázali
na značné nedostatky v označovaní budov.
Posledné prečíslovanie domov v meste sa
vykonalo v 80-tych rokoch. Vtedy boli občanom odovzdané tabuľky s číslami. Vzhľad
mnohých budov sa však odvtedy zmenil.
Niektoré tabuľky zničil čas, iné sa stratili pri
rekonštrukčných prácach. Následkom toho
na mnohých budovách čísla chýbajú.
Budovy sa podľa zákona označujú dvomi
číslami. Jedno číslo sa nazýva súpisné a
vyjadruje poradie, v akom stavby pribúdajú
v meste alebo v mestskej časti. Druhé číslo
- orientačné - slúži na orientáciu ľudí na ulici.
Pre každú ulicu sa prideľujú orientačné čísla
domom v poradí za sebou od jedna, zvyčajne párne na jednej strane a nepárne na
druhej strane ulice.
Osobitnú skupinu budov tvoria garáže. Tie
sa v minulosti označovali tzv. evidenčnými
číslami, ktoré boli vyznačené bielymi tabuľka
s modrým číslom a modrým lemovaním.
Tieto čísla zákon zrušil v roku 1998 a
garáže sa označujú súpisným číslom tak ako
iné budovy. Mnohé garáže v meste sú však
ešte dodnes označené tabuľkou s evidenčným číslom.
V našom meste vyznačujeme súpisné
čísla na tabuľkách s čiernym lemovaním a
orientačné čísla na tabuľkách s červeným
lemovaním. Označenie budov číslami
zabezpečuje mesto. Je však aj v záujme
občanov, aby ich domy boli označené číslami, najmä pre prípady, ak chcete, aby vás

našiel doručovateľ či opravár, alebo aj v prípadoch núdze alebo potreby rýchlej pomoci.
Mesto plánuje v blízkej budúcnosti predvolať vlastníkov garáží a odovzdať im tabuľky so súpisnými číslami. Následne chceme
vyzvať k prevzatiu uličných tabuliek aj vlastníkov rodinných a bytových domov.
Iný prípad nastáva, keď budova vôbec
nemá pridelené súpisné číslo z dôvodu, že
nie je zapísaná v katastri nehnuteľnosti.
Jedná sa hlavne o staršie domy, garáže v
radovej zástavbe, ktoré sa v minulosti stavali na sídliskách a stavby, ktoré neboli skolaudované. Tieto budovy by si občania mali
vo vlastnom záujme nechať zapísať do
katastra nehnuteľnosti, aby v prípade potreby mohli preukázať svoje vlastníctvo k nim.
Pre zápis budovy do katastra nehnuteľností
je potrebné rozhodnutie resp. oznámenie o
určení súpisného čísla, ktoré vydávame na
mestskom úrade v kancelárii evidencie obyvateľov. V prípade záujmu občanom radi v
tejto veci poskytneme potrebné informácie a
pomoc.
Myslíme aj na tých, ktorí sa potrebujú
orientovať na sídliskách. Na budúci rok plánujeme zakresliť sídliská a zabezpečiť pri
vstupoch do sídlisk osadenie orientačných
tabúľ s rozmiestnením bytových domov.
Veríme, že občania pochopia túto iniciatívu mesta a za aktívnej účasti Vás občanov
sa nám podarí dosiahnuť také označenie
budov, aby sa každý bez problémov dostal
na miesto, ktoré hľadá.
Mgr. Gabriela Brandoburová,
vedúca odboru vnútornej správy
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50 ROKOV UMELECKÉHO VZDELÁVANIA VO VRANOVE NAD TOPĽOU
deónový, sláčikový súbor, ľudová hudba túcia stala vhodným
Šašinka, komorné nástrojové zoskupenia prostredím na kultia spevácky zbor. ZUŠ organizuje koncerty vovanie
budúcich
pre žiakov školy, rodičov a verejnosť v mladých priaznivcov
spolupráci s Mestským domom kultúry. K hudby, výtvarného,
ďalším aktivitám patria metodické dni, kul- dramatického umetúrne vystúpenia na požiadanie, spoluprá- nia a tanca.
ca so základnými a materskými školami,
Želám tejto škole,
CVČ a ďalšími organizáciami.
aby aj ďalších 50
Od augusta 2008 je spustená web strán- rokov
privádzali
ka školy www.zusmestavv.edupage.org, rodičia svoje deti a s
zriaďujeme počítačovú učebňu, veď dôverou sa obracali
modernizácia nemôže obísť ani umelecké na učiteľov našej
vzdelávanie. Zmeny nastali aj v legislatíve školy. Umožníme im
– schválením školského zákona je umelec- prekročiť prah do
ká škola od 1. 9. 2008 zaradená do siete tajomnej sféry umeškôl MŠ SR. Od januára 2008 zásluhou nia a vložíme im do
zriaďovateľa, mesta Vranov nad Topľou, duše kľúč ku skutočbola obnovená časť fasády, vymenené nému umeniu.
okná, odstránil sa havarijný stav vykurova- Mgr. Klára Kuliková,
V septembri 1958 sa prvýkrát otvorila
cieho systému a realizuje sa hygienická
riaditeľka ZUŠ
brána hudobnej školy vo Vranove nad
maľba interiéru. Týmto sa budova ako inšti- Vranov nad Topľou
Topľou. Traja učitelia – D. Zboray, G.
Kuštánová a K. Mláka začali vyučovať
144 žiakov hru na klavíri, husliach a akordeóne. Po roku nastúpila F. Majáková ako
učiteľka hry na klavíri, neskôr dlhoročná
riaditeľka školy. Škola prekonávala problémy s priestormi, reorganizáciou štátnej
správy, materiálnym vybavením. Od vzniku
v škole pôsobili obetaví učitelia, ktorí pri
práci s deťmi zabudli na ťažkosti a posúvali školu stále ďalej. Dvadsiate výročie
založenia už oslavovalo 12 interných a 2
externí učitelia. Od roku 1994 má škola
stabilné priestory v dvoch budovách – na
Námestí slobody č.965 a na Ul. A.
Dubčeka č.880. Postupne stúpal záujem o
umelecké vzdelávanie vo Vranove a širokom okolí. Rodičia spolupracovali so školou v rodičovskom združení, ochotne
pomáhali v materiálnom vybavení, pri
organizovaní koncertov, pri drobných
opravách. Rodičia aj učitelia sa tešili z
úspechov detí na interných, verejných
koncertoch, výstavách výtvarných prác, či
z ocenení zo súťaží. V radoch učiteľov
školy máme aj bývalých absolventov – M.
Demeterová, A. Fetkovičová, O. Jakubová
, A. Jenčová, Mgr. A. Karabová, I. Kopeček,
Mgr. J. Kostelník, Mgr. M. Lilková, Mgr. Z.
Mičejová, Mgr. M. Pavolková, V. Popa- Pripravuje sa voľba hlavného kontrolóra mesta
ďáková, PaedDr. M. Šamová, Ľ. VardžikoMestské zastupiteľstvo na svojom októbrovom zasadnutí vyhlásilo na deň 14. január
vá, Mgr. R. Zajíc.
Polstoročie založenia oslávi 25 učiteľov 2009 voľbu hlavného kontrolóra mesta Vranov nad Topľou. Dňa 20. februára 2009 totiž
s 526 žiakmi školy vo všetkých odboroch. podľa Zákona o obecnom zriadení zanikne 6-ročné funkčné obdobie hlavného kontroV hudobnom odbore vyučujeme hru na lóra v našom meste. Hlavného kontrolóra volí mestské zastupiteľstvo. Úlohou hlavného
klavíri, husliach, akordeóne, zobcovej a kontrolóra je najmä kontrolovať zákonnosť, hospodárnosť a efektívnosť mesta a iných
priečnej flaute, saxofóne, cimbale, hudob- subjektov pri hospodárení a nakladaní s majetkom mesta, ďalej kontrola príjmov, výdavnú náuku. Od septembra sa nám podarilo kov a finančných operácií mesta, kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola
uspokojiť záujemcov o hru na gitare a dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení mesta, konbicích nástrojoch. Vo výtvarnom odbore sa trola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva. Kontrolnej činnosti podľa tohto zákona
deti môžu rozvíjať v kresbe, maľbe, grafi- podlieha mestský úrad, rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené mestom, právke, priestorových kompozíciách. Tanečný nické osoby, v ktorých má mesto majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú s majetodbor ponúka rozvoj pohybových a tane- kom mesta, osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratčných schopností v klasickom, kreatív- né finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci. Funkciu hlavného kontrolóra
nom, džezovom, ľudovom tanci. Literárno- mesta v súčasnosti vykonáva pani Ing. Mária Bohaničová.
Podrobnosti o voľbe, požiadavky, ktoré musí spĺňať záujemca o funkciu hlavného kondramatický odbor kultivuje rečový a pohybový prejav, odbúrava trému, cibrí zdravú trolóra a náležitosti prihlášky do voľby sú zverejnené na úradnej tabuli mesta vo vestibusebaistotu pri vystupovaní, rozvíja základy le Mestského úradu a Obvodného úradu a na internetovej stránke mesta www.vraMgr. Gabriela Brandoburová, vedúca odboru vnútornej správy
herectva. Súčasťou vyučovania sú aj akor- nov.sk.
Polstoročie
je
významným jubileom aj v „živote“
školy. Čo spomenúť
z 50-ročnej činnosti Základnej
umeleckej školy
vo Vranove nad
Topľou, keď každý
rok jej existencie bol
jedinečný a dôležitý? Mravenčia práca zachytená v
kronike školy v štyroch zväzkoch sa
nedá vtesnať do
pár riadkov.
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AKO SEPAROVAŤ ODPAD

Vážení občania,

nikomu z nás nie je ľahostajné životné prostredie a okolie v ktorom žijeme. Čoraz častejšie sa stretávame s pocitom, že sa raz vo
vlastnom odpade utopíme. Jednou z možností
ako túto skutočnosť ak nie odstrániť, tak oddialiť,
je triedený zber (separovaný zber) odpadu.
Triedený zber spočíva v tom, že isté zložky
odpadu, ktoré inak končia na smetisku, sa
vytriedia a vracajú späť do priemyslu na ďalšie
spracovanie (recyklácia, energetické využitie,
stavebníctvo, kompostovanie, a pod.). Preto je
pre Vás ako občanov mesta Vranov nad Topľou
občianskou povinnosťou triediť odpad a tým
znižovať náklady na zneškodnenie komunálneho odpadu. Čiže čím viac vyseparujeme druhotných surovín (papier, plasty, sklo, biologicky rozložiteľný odpad,...) tým znížime množstvo komunálneho odpadu, ktorý končí na skládke odpadov. Ceny za zneškodnenie odpadu každým
rokom stúpajú a preto by sme Vás radi vyzvali
k zefektívneniu separácie druhotných surovín a
tým ovplyvnili rast cien za vývoz a zneškodnenie odpadu od Vás, občanov mesta. V našom
meste sa už od roku 2004 začali zbierať a
separovať tieto zložky komunálneho odpadu:

SKLO a sú rozmiestnené v okolí stanovíšť na
zber komunálneho odpadu.
Do nádob zbierame: biele i farebné sklo,
čisté fľaše od alko a nealko nápojov, potravín,
kozmetiky, sklenené črepy, tabuľové sklo bez
kovovej výplne a pod.
Do nádob nepatrí: plexisklo, zrkadlá, keramika, porcelán, žiarivky, TV obrazovky, sklá s
kovovou výplňou a pod..

PLAST Na separáciu plastu slúžia nádoby,
ktoré sú označené žltou farbou s nápisom
PLASTY a sú rozmiestnené v okolí stanovíšť
na zber komunálneho odpadu. Tieto nádoby
slúžia na zhromažďovanie stlačených, pokrčených alebo inak deformovaných plastových
fliaš. (deformovaných preto, aby sa ich do príslušnej nádoby vošlo čo najviac).
Do nádob zbierame: PET fľaše (fľaše od
nealko nápojov, sirupov, vína a pod.), PE-HD
fľaše (fľaše od čistiacich prostriedkov, šampónov, aviváže, destilovanej vody, tekutých mydiel,
bandasky neznečistené olejom a pod.), PP
fľaše (fľaše od citrónových štiav a ostatné fľaše
s označením PP), LD-PE fólie ( igelitové tašky,
obalové fólie – vrecia s označením LD- PE,
fólie z pracích práškov, fólie zo stavebnín a
SKLO Na separáciu skla Vám slúžia nádoby, pod.),LLD-PE fólie (tzv. streč fólia), viacvrstvové
ktoré sú označené zelenou farbou s nápisom obaly kov – plast (Tetrapak – krabice od mlieka,

Vývoj množstva odpadu, separovaného odpadu, ceny za 1 t odpadu v mesiacoch január -september v rokoch 2002 -2008

džúsov).
Do nádob nepatria: znečistené plasty, linoleum, guma, kabelky, molitan, plastové obaly znečistené olejovými a ropnými látkami a pod..
PAPIER Na separáciu papiera slúžia nádoby,
ktoré sú označené modrou farbou s nápisom
PAPIER a sú rozmiestnené v okolí stanovíšť
na zber komunálneho odpadu.
Do nádob zbierame: papier – (papier na
písanie, novinový papier, časopisy, katalógy,
staré knihy zviazané do balíka uľahčujúceho
manipuláciu), lepenka – (obalová lepenka
používaná napr. na obaly tovarov, zviazaná do
balíka uľahčujúceho manipuláciu)
Do nádob nepatrí znečistený a mokrý
papier, obalový papier z mäsa, rýb, mlieka,
hygienické vložky a papier, papierové plienky, kuchynský papier!

Spôsob zberu

Vašou úlohou je vytriedené odpady vhodiť do
správnych nádob, ktoré sú farebne rozlíšené s
presným názvom separovanej komodity.
Následne budú tieto nádoby vyprázdňované
spoločnosťou Marius Pedersen, a.s. ktorá
zabezpečuje komplexné služby v odpadovom
hospodárstve pre naše mesto. Frekvencia
vývozov je stanovená presne podľa určeného
harmonogramu vývozu separovaných komodít
komunálneho odpadu, ale pre zvýšenie množstva druhotne využiteľných odpadov v našom
meste budú tieto frekvencie zvýšené podľa
potreby.
V mesiaci december sa zber triedených
odpadov: sklo, papier a plasty uskutoční:
10. decembra pre rodinné domy v meste
Vranov nad Topľou a mestských častiach
Čemerné a Lomnica.
11. decembra pre bytové domy v meste
Vranov nad Topľou a mestských častiach
Čemerné a Lomnica.
V mesiaci december sa taktiež uskutočni
zber elektronického odpadu. Vývoz sa uskutoční v dňa 18. decembra pre rodinné domy a
bytové domy v Meste Vranov nad Topľou a
mestských častiach Čemerné a Lomnica.
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.
V prípade ak občania majú biologický odpad
môžu túto skutočnosť nahlásiť vždy do stredy v
mesiaci október 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 7:00-16:00 hod a
v sobotu 7:00-12:00 hod.
Ing. Marcel Kopčo, oddelenie ŽP a dopravy
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Pripravuje sa návrh nového VZN
o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre rok 2009
Rok 2009 bude významným medzníkom
v ekonomike Slovenska . Od 01.01.2009
prejdeme na spoločnú európsku menu.
Samotná menová výmena slovenskej
koruny za euro bude čisto technická
operácia, pri ktorej sa ceny, rovnako ako
ostatné financie prepočítajú presne podľa
stanoveného konverzného kurzu. S týmto
krokom súvisia mnohé zložité kroky aj v
miestnej samospráve a samozrejme aj na
úseku daní a poplatkov. Všetky sadzby na
úseku miestnych daní ostanú nezmenené.
Mesto sa stotožňuje s etickým kódexom,
ktorý by mal slúžiť ako nástroj proti rastu
cien pri zavádzaní eura na Slovensku. Pri
premene a zaokrúhľovaní daňovej povinnosti naopak dôjde k minimálnym posunom smerom nadol.
O niečo zložitejšia situácia vznikla pri
poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady. Návrh, ktorý správca
poplatku predloží na najbližšie rokovanie
mestskému zastupiteľstvu z dôvodu zvyšovania množstva vyprodukovaného
odpadu a ceny za likvidáciu 1 t odpadu,
bude zahŕňať 5 % zvýšenie doterajších

sadzieb za osobu a deň.
Oddelenie daní a poplatkov zložitú
situáciu na úseku vymáhania poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné
odpady bude riešiť aj sprísneným postupom voči neplatičom. V predchádzajúcich
rokoch bolo predvolaných k prejednaniu
nedoplatku na poplatku takmer 100 dlžníkov, zostavených viac ako 200 dohôd o
splácaní nedoplatku v splátkach.
Súdnemu exekútorovi bolo v roku 2007
postúpených k vymáhaniu 133 dlžôb na
miestnom poplatku. Správca zriadil 38
záložných práv k nehnuteľnostiach dlžníkov na miestnych daniach a poplatku . V
novembri tohto roku bolo k vymáhaniu
súdnemu
exekútorovi
postúpených
ďalších 100 dlžníkov na poplatku za
komunálne odpady.
Zákon NR SR č. 511/92 Zb. o správe
daní a poplatkov ukladá správcovi dane
povinnosť vyrubovať sankcie tým, ktorí si
nesplnia daňovú a poplatkovú povinnosť v
v určenej
lehote na zaplatenie.
Upozorňujeme, že výška sankčného
úroku sa vyrubí za každý deň omeškania
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NOVONARODENÉ DETI
Naštová, Peter Maďar a Mgr. Iveta
8. 10. Adam Baľo, Daniel Roža, 13. 10. Madurová
Štefan Miľo, 16. 10. Róbert Kotvas, 21.
10. Samuel Turták, 23. 10. Marko
JUBILANTI
Nemčík, Tatiana Spustová, 5. 11. Jakub
November - 70 roční: Anna Lukáčová,
Kmec
Mária Hladká, Achác Bodor, Mária
Grejtáková, Pavel Šust, Mária Feníková,
NOVOMANŽELIA
Mikuláš Chomjak, Mária Točená, Júlia
18. 10. Jozef Košalko a Beáta Barabášová, Ing. Zoltán Leško, Mária
Hromadová, Martin Javiľak a Daniela Pavúková, Anna Čechová, 75 roční –
Plachá, Mgr. Anton Lipár a Mgr. Zuzana Helena Jackaničová, Ladislav Valčo,
Sidorová, Peter Ondovčák a Zuzana Helena Kolečavová, Irena Kučerová, 80
Saksunová, Peter Haritun a Katarína roční – Margita Štempeľová, Mária
Balberčáková, Tomáš Ihnát a Jana Litvínová, Mária Sotáková, Agnesa
Ihnátová, Mgr. Maroš Karaba a Mgr. Gdovinová, Helena Sepešiová, Helena
Anna Zahorjanová, 23. 10. Bartolomej Farkašová, Margita Lacková, Klára
Fajčák a Martina Vaľovčinová, Miroslav Gazdová,
Michal
Kentoš,
Anna
Slivka a Lucia Maľarová, Milan Maľar a Mazurová, Etela Mašlárová, Anna
Marta Pohlodková, 25. 10. Stanislav Kochanová, Mikuláš Horváth, 85 roční –
Dargaj a Mgr. Marianna Bartková, Ján Jolana Fehérová, Michal Mudrák, Peter
Melník a JUDr. Martina Virbová, Mgr. Sluťák Srdečne blahoželáme!
Milan Hanták a Mgr. Ivana Gdovcová,
Slavomír David a Erika Kaliašová, 30. 10.
OPUSTILI NÁS
Rudolf Ščerba a Jana Ščerbová, Michal
7. 10. Jozef Fedor 83-ročný, 23. 10.
Jacko a Nadia Ulič, Juraj Pohlodko a Marta Fujarovičová 57-ročná, 27. 10.
Jana Janičová, 8. 11. Vladimír Zboraj a Mgr. Milena Ropoviková 28. 10. Marta
Olena Adoľfovna Kebadze, Robert Vrábel Zubková 49-ročná, 30. 10. Jozef Revák
a Ing. Ingrid Fučilová, Ivan Čičák a Mária 72-ročný, 4. 11. Ľudmila Hurtová 75Slivková, Ing. Pavol Pankúch a Ing. ročná.
Bibiana Velčková, Michal Olach a Anna
Spracovala: Bc. Mária Kopková

po dni splatnosti.
V náväznosti na predchádzajúce informácie, oddelenie daní a poplatkov dáva
do pozornosti, že v týchto dňoch bude
spracovaný a zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta
Vranov nad Topľou o miestnych daniach a
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Odo dňa ,
keď obec zverejní návrh nariadenia, začína plynúť minimálne 10- dňová lehota, v
ktorej môžu fyzické ako aj právnické osoby
uplatňovať pripomienky k návrhu nariadenia. Pripomienky sa predkladajú písomne ,
elektronicky alebo ústne do zápisnice na
mestskom úrade. Upozorňujeme, že musia
byť ku konkrétnym článkom nariadenia a
zdôvodnené. V opačnom prípade sa
správca daní a poplatku nemusí
pozmeňovacími návrhmi a pripomienka mi
zaoberať. Najneskôr 3 dni pred rokovaním
mestského zastupiteľstva budú pripomienky a návrhy vyhodnotené.
Ing. Zuzana Košalková,
vedúca oddelenia daní a poplatkov

PESNIČKOVÝ MIKULÁŠ

Čoskoro sa naši najmenší stretnú s
Mikulášom a jeho pomocníkmi na podujatí s názvom Pesnič-kový Mikuláš, ktoré pre
nich pripravilo Mesto Vranov a Dom kultúry vo Vranove. Stane sa tak v nedeľu 7.
decembra 2008 o 17. h v estrádnej sále
Domu kultúry vo Vranove. Deti čaká okrem
zábavného programu plného spevu a
tanca v podaní talentovaných žiakov
nášho mesta aj sladká odmena.
O napätie sa postará dobre známy čert
Brumteláš. Vstupenky na podujatie v hodnote 30 Sk/1 € si môžete zakúpiť na programovom oddelení Domu kultúry vo
Vranove v čase od 7.30 h do 15.30 h
alebo v pokladni kina Mladosť od 18.30 h
do 19.30 h. Mikuláš poteší aj žiakov I. st.
ZŠ a MŠ v týchto dňoch: 1. decembra o 9.
h a 10.30 h, 2. decembra o 9. h a 10.30 h,
3. decembra o 9. h a 10.30 h, 4. decembra
o 9. h a 10.30 h.

POZOR!

ZMENA ÚRADNÝCH HODÍN NA MATRIKE

Mesto Vranov nad Topľou oznamuje
cteným občanom, že od 1. 11. 2008
dochádza k zmene úradných hodín na
matrike vo Vranove nad Topľou nasledovne:
Pondelok 7.30 h. - 16.00 h
Utorok
7.30 h. - 16.00 h
Streda
7.30 h. - 16.30 h
Štvrtok nestránkový deň
Piatok
7.30 h. - 15.30 h
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