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OKIENKO PRIMÁTORA
Vážení spoluobčania,
vstúpili sme do nového roka 2009.
Každý prelom rokov so sebou prináša
bilancovanie, hodnotenie roka uplynulého a vytýčenie nových cieľov v roku
nadchádzajúcom. V našom prípade je
to hodnotenie o to obsiahlejšie, že sme
v polovici volebného obdobia. A
občania sa nás oprávnene pýtajú, čo
naše mesto za toto obdobie dosiahlo a
ako sa to prejavilo na kvalite ich života.
Preto chceme Vás vážení občania, informovať o dosiahnutých výsledkoch i o
ďalších našich zámeroch v nastupujúcom roku. Máte možnosť porovnávať
predkladané výsledky s realitou a s
napĺňaním dôvery, ktorú ste dali pred
dvoma rokmi primátorovi i poslancom
mestského zastupiteľstva.
Možno nie všetky zámery sa nám
podarilo naplniť k spokojnosti všetkých
Vás, ale vyvinuli sme veľké úsilie, aby
bol rok 2008 rokom úspešným pre naše
mesto.
Iste všetci naši občania netrpezlivo
očakávajú výrazné zmeny pri skrášlení
centra nášho mesta, čaká sa aj na podstatné skvalitnenie ciest, chodníkov i
parkovísk ako aj na budovanie novej
hokejovej haly. Toto sú naše hlavné priority v r. 2009, ktoré začneme čoskoro
napĺňať.
Rád by som vyjadril presvedčenie, že
spoločným úsilím sa nám podarí naše
ciele splniť, a tak prispieť k väčšej
spokojnosti našich občanov i k presvedčeniu, že Vranov nad Topľou je mesto
s dobrou perspektívou. Želám Vám,
milí spoluobčania, úspešný rok 2009.
PhDr. Tomáš Lešo, primátor mesta

Vážení občania,

pre zvýšenie Vašej informovanosti o
veciach verejných Vám v tomto prvom
januárovom čísle prinášame stručné
vyhodnotenie úloh zrealizovaných v
roku 2008 ako aj zámerov a cieľov, na
ktorých sme pre rozvoj a lepší život občanov mesta Vranov nad Topľou počas
celého roka pracovali. Ďalšie informácie o
roku 2008 ako aj pracovné zámery na rok
2009 Vám prinesieme v ďalších tohtoročných vydaniach Vranovského hlásnika.
Ing. Eva Pčolinská, prednostka MsÚ

Štúdia zimného štadióna

ZREALIZOVANÉ ROZVOJOVÉ PROGRAMY MESTA V ROKU 2008
V nádväznosti na schválený rozpočet
mesta na rok 2008, boli mestom Vranov nad
Topľou v roku 2008 zrealizované tieto akcie:
Ako najvýznamnejšia investícia bol v
tomto roku bol zrealizovaný a pripravený na
vstup investorov Priemyselný park Vranov
nad Topľou – FEROVO, ktorý sa nachádza
po pravej strane výjazdu (výpadovke) z
mesta Vranov nad Topľou. Mesto začalo s
touto výstavbou vo februári a ukončilo v
októbri roka 2008. V priebehu tohto obdobia
sa vybudovala kompletná infraštruktúra
(vodovodné, kanalizačné a plynové potrubie,
trafostanica) pre výstavbu a prevádzku
nových hál investorov, vybudovala sa hlavná
komunikácia v areáli priemyselného parku
vrátane prístupovej cesty, veľké parkovacie
a odstavné plochy, oplotenie celého areálu
parku so vstupnou vrátnicou pre strážnu službu, ktorá v súčasnosti zabezpečuje nepretržité zabezpečenie ochrany celého areálu.
Celkový náklad stavby priemyselného parku
bol 3,98 mil. € (120 mil. Sk) . Stavba bola
financovaná z fondov EU vo výške 95 % z
týchto nákladov a vlastných prostriedkov
mesta vo výške 5% z týchto nákladov.
Ďalšou stavbou, ktorá bola odovzdaná v
júli 2008 obyvateľom mesta Vranov nad
Topľou bolo letné kúpalisko, ktoré bolo
vybudované z vlastných zdrojov mesta vo
výške 1 mil. € (30 mil. Sk) . Letné kúpalisko je súčasťou športového komplexu mesta
na Ul. B. Nemcovej, ktoré sa bude postupne
dobudovávať. Letné kúpalisko pozostáva z
50 m rekreačného bazéna nepravidelného
tvaru s hĺbkou vody 1,1 – 1,4 m a dvoch detských bazénov s hĺbkou vody 15 cm, sociálneho zariadenia, detského ihriska a plážového pieskového ihriska určeného na volejbal, futbal a hádzanú.
Mesto v minulom roku ukončilo výstavbu

36 bytov na sídlisko Lúčna. Financovanie
tejto výstavby bolo vo forme získanej dotácie z Ministerstva výstavby a regionálneho
rozvoja SR a úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Technická vybavenosť k týmto
bytovým domom bola financovaná z vlastných prostriedkov mesta. Bytové domy boli
ukončené a odovzdané nájomníkom v júni
minulého roka. Celkový náklad stavieb bol
1,6 mil. € (48 mil. Sk).
Mesto získalo nenávratný finančný príspevok na kotol pre spaľovanie biomasy a
na prepojenie súčasného rozvodu tepla
kotolne PK-3 s kotolňami PK-1 a PK-2 z
fondov Európskej únie vo výške 763 tis. €
(23 209 tis. Sk), čo tvorí 95% oprávnených
výdavkov na realizáciu projektu. Zvyšných
5%, t. j. 41 tis. € (1 222 tis. Sk) oprávnených
nákladov stavby bolo financovaných z
vlastných zdrojov mesta.
Kotol na spaľovanie biomasy (drevnej
hmoty) je umiestnený v kotolni PK-3 na
Sídlisko 1. mája vo Vranove n. T.
-pokračovanie na 2. strane-
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ZREALIZOVANÉ ROZVOJOVÉ PROGRAMY MESTA V ROKU 2008
-pokračovanie z 1. stranySpaľovaním biomasy mesto Vranov n.T. získava teplo na vykurovanie bytových domov,
prípravy teplej úžitkovej vody a zároveň si tým
rieši likvidáciu vzniknutého organického odpadu
z mesta. Stavba bola ukončená v júni 2008 a
od tohto obdobia obyvatelia Sídliska 1. mája a
sídliska Okulka využívajú získavané teplo z
tejto kotolne.
Na cintoríne Mlynská ulica pri vstupe z
Dubníka bola zrealizovaná prvá terasa
kolumbária
so
166
schránkami.
Kolumbárium slúži na uloženie urien s popolom zosnulých. Mesto na výstavbu kolumbária vynaložilo 49,8 tis. € (1,5 mil. Sk) vlastných prostriedkov mesta.
V súvislosti s prípravou rekonštrukcie
centra mesta bolo potrebné začať s odľahčením dopravy centra (znížením počtu
prejazdov automobilov centrom mesta) a
vytvorením nových parkovacích miest mimo
centra. Odľahčenie centra mesta pozostáva
z úpravy a sprejazdnenia komunikácie za
obvodným úradom od mestského úradu
smerom k poisťovni Allianz. Súčasťou tejto
úpravy je rozšírenie komunikácie s vytvorením nových parkovísk v počte 93 ks a to pri
Obradnej sieni, pri bývalej práčovni a pri
kotolni. Taktiež sa vybudoval chýbajúci chodník popri komunikácii, zrealizovalo sa povrchové odvodnenie a verejné osvetlenie
komunikácie a parkovísk. Celkový náklad
stavby bol 465 tis. € (14 mil. Sk) , ktorý bol
financovaný z rozpočtu mesta.
Koncom roka 2008 bol kamerový systém
rozšírený o 3 kamery a následne daný do
užívania Mestskej polícii. Kamery boli
umiestnené v Čemernom na hlavnej križovatke, Budovateľskej ulici pri Ekostave a
medzi ZS Juh a ZŠ Bernolákova pri
Skateparku. Náklad stavby bol 33 tis. € (1
mil. Sk ).
V rámci opráv miestnych komunikácii a
chodníkov boli v priebehu roka 2008
opravené chodníky na ulici B. Nemcovej,
Budovateľskej, na Sídlisku I za daňovým
úradom, na ulici M. R. Štefánika a na ulici

Jarnej. Komunikácie boli opravené na ulici
Cintorínskej a parkovacie plochy boli opravené na Sídlisku II pri ZŠ, na Sídlisku I za
bytovým domom č. 999 a zrealizovali sme aj
opravu otočky autobusu MHD v m. č.
Lomnica. Na tieto opravy sme vynaložili 256
tis. € (7,7 mil. Sk). Samozrejme chodníky a
cesty opravovala aj Východoslovenská
vodárenská spoločnosť v rámci veľkého

projektu „Vranov pitná voda a odkanalizovanie povodia rieky Topľa“, ktorého bola investorom. Záverom tohto roka sa započalo s
výstavbou zimného štadióna, ktorému predchádzali asanačné práce bývalého areálu
zimného štadióna.
Ing. Vlasta Štefániková,
vedúca odboru výstavby,
ŽP a dopravy

ÚZEMNÝ ROZVOJ MESTA V ROKU 2008
Hlavnou úlohou v oblasti územného
rozvoja je okrem zabezpečovania vydávania záväzných stanovísk k investičnej
výstavbe, príprave ohlásení stavebných
úprav a drobných stavieb, povoľovaniu
reklamných a informačných zariadení bolo
najmä zabezpečenie prípravy nového
územného plánu mesta.
Kľúčovou úlohou bola príprava Návrhu
ÚPN – stupňa, po ktorého prerokovaní by
mala byť táto dokumentácia uzavretá a pripravená na definitívne schválenie. Návrh bol
prerokovaný za účasti verejnosti v priebehu
mesiacov máj – jún 2008. Po zabezpečení
všetkých potrebných vyjadrení boli mestským zastupiteľstvom prerokované všetky
pripomienky a územný plán potvrdený v
navrhovanej podobe v októbri 2008.
Akceptované pripomienky budú zahrnuté do
čistopisu, na ktorom v súčasnosti pracuje
autor územného plánu Ing. arch. Dušan
Hudec. Po získaní súhlasu Krajského
pozemkového úradu na záber poľnohospodárskej pôdy a konečného stanoviska
Krajského stavebného úradu bude územný
plán predložený na definitívne schválenie
mestskému zastupiteľstvu. Po jeho definitívnom schválení bude môcť mesto rozpracovať podrobnejšiu dokumentáciu na prípravu
výstavby bytových a rodinných domov v
lokalitách navrhovaných územným plánom.
Jednou z kľúčových oblastí, ktoré riešil
do určitého stupňa podrobnosti aj územný
plán, bola doprava. V nádväznosti na jeho
riešenie – nové trasy ciest prvej triedy, spra-

cúva v súčasnosti Slovenská správa ciest
predprojektovú dokumentáciu na preložky
týchto ciest. Dokumentácia bola vypracovaná
vo viacerých alternatívach, nasledovať bude
proces na posúdenie najvýhodnejšieho riešenia z hľadiska ekonomiky a životného prostredia. V záujme mesta je, aby bol vybraný
čo najvýhodnejší variant, aby mestom neprechádzali najmä tranzitujúce kamióny.
Dôležité pre mesto aj vytvorenie
nových nástupov do mesta a odľahčeniu v súčasnosti jediného cez križovatku
pri OD Tesco. V úzkej súvislosti s týmto
riešením bude pre mesto veľmi dôležité v
spolupráci s Prešovským samosprávnym
krajom príprava projektu na severné napojenie mesta s využitím európskych fondov.
Kým dôjde k prerozdeleniu dopravy v
meste, ale aj po realizácii nových napojení
mesta, je potrebné zabezpečiť plynulosť
dopravy. K tomu smerovali aktivity
mesta v roku 2008 – najmä príprava projektu na prestavbu križovatky pri OD
Billa na okružnú, ale aj vypracovanie
expertízy na spôsob riešenia križovatiek v
centre mesta tak, aby bola zabezpečená ich
čo najväčšia priepustnosť, plynulosť dopravy, priorita pešej dopravy v centre a tak aj
väčšia bezpečnosť chodcov. Navrhované
okružné križovatky sa v súčasnosti zapracovávajú do projektovej dokumentácie úpravy centra mesta s predpokladanou realizáciou I. etapy úpravy v roku 2009.
Ing. arch. Jozef Balog,
vedúci odboru územného rozvoja

Letné kúpalisko
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EURÓPSKE FONDY A MESTO VRANOV NAD TOPĽOU V ROKU 2008
Programové obdobie 2007 - 2013 je pre
Po dopracovaní budú v roku 2009 opakovane predložené
Slovenskú republiku prvým programovým projekty:
obdobím, v ktorom má možnosť využívať zdroProjekt ,,Rekonštrukcia oddychovej zóny Lopaty vo Vranove n. T.“
je z fondov EÚ v priebehu celého jeho trvania.
Projekt ,,Rekonštrukcia futbalového ihriska na RO“.
Mesto Vranov nad Topľou sa v tomto novom
Projekty ,,Úprava zelene vo vybraných lokalitách mesta –
programovacom období uchádza a bude uchá- vytvorenie tzv. zelených zón“
dzať o získanie financií z Európskych fondov
Projekt ,,Rekonštrukcia ZŠ Bernolákova Vranov n. T.“
na rôzne aktivity a projekty. Spracovávanie proProjekt ,,Riešenie havarijného stavu budovy ZŠ Kukučínova vo
jektov pre rok 2008 bolo realizované na zákla- Vranove n. T.“ ktoré doposiaľ neboli z rôznych príčin schválené.
de vopred pripraveného plánu spracovávania
Ing. Imrich Kónya, oddelenie strategického plánovania
projektov, ktorý obsahoval spolu 17 projektov. Z tohto počtu
sme na základe jednotlivých výziev spracovali a predložili 14,
zvyšné tri budú predložené na základe konkrétnej výzvy začiatkom roka 2009. Napriek skutočnosti, že proces hodnotenia
predložených projektov je pomerné zdĺhavý a časovo náročný, už teraz môžeme konštatovať, že úspešní sme boli v šiestich prípadoch, teda 6 projektov nám už bolo schválených a
finančne podporených.

Sú to tieto projekty:
Projekt ,,Rekonštrukcia ZŠ Sídlisko Juh Vranov n. T.“ dotácia 1,2 mil. € (cca 34 mil. Sk).
Projekt ,,Terénna sociálna práca vo Vranove nad Topľou“ dotácia 133 tis. € (cca 4 mil. Sk).
Slávnostné otvorenie priemyselného parku Ferovo.
Projekt ,,Protipovodňová ochrana vo Vranove n. T. – ulica
B. Němcovej“ - dotácia 166 tis. € (cca 5 mil. Sk).
Projekty na pomoc rómskej komunite, občanom v núdzi a
iným marginalizovaným skupinám - dotácia 5 tis. € (150 tis.
Sk).
V minulom roku sme odovzdali do užívania priemyselný
Projekt ,,Výstavba zimného štadióna a vytvorenie areálu
park Vranov nad Topľou – Ferovo. Priemyselný park Ferovo,
športov“ - dotácia 116 tis. € (cca 3,5 mil. Sk).
Projekt ,,Vzdelávanie zamestnancov samosprávy“ - dotá- ktorý patrí mestu Vranov nad Topľou sa rozprestiera na ploche
160 103 m2, ktoré si budú môcť prenajať investori. Územie je
cia 96 tis. € (2,6 mil. Sk).
vhodné pre priemyselné využitie, ktoré umožní rozvoj výrobno –
Ďalšie 3 spracované a predložené projekty sú v štádiu podnikateľských a nadväzujúcich aktivít v meste. V priemyselnom parku prejavilo záujem investovať päť podnikateľských subhodnotenia na príslušných inštitúciách. Sú to projekty:
Projekty ,,Výstavba, resp. rekonštrukcia športovísk na území jektov zo zahraničia aj tuzemska, ktorí pôsobia v elektrotechnike,
strojárskom a drevárskom priemysle a v oblasti služieb. Mená
mesta Vranov nad Topľou“.
prvých firiem budú známe do jari. Etablovať by sa tu mali v prieProjekt ,,Rekonštrukcia ZŠ Kukučínova Vranov n. T.“
behu budúceho roka. Perspektíva priemyselného parku je veľmi
Projekt ,,Rekonštrukcia MsDK vo Vranove n. T.“
veľká, pretože rozhovory s nádejnými investormi pokračujú
dobre. Očakávame, že v januári a februári sa tieto rokovania zintenzívnia a dôjde k podpísaniu nájomných zmlúv a k postupnému naplneniu parku,a k výstavbe priemyselných hál.
Ing. Helena Ungrádyová,
vedúca odboru správy majetku mesta

ROZVOJ PODNIKATEĽSKÉHO PROSTREDIA

Podpora podnikateľského prostredia
v roku 2008 naďalej pokračuje

Projekt rekonštrukcie Domu kultúry vo Vranove nad
Topľou je v štádiu hodnotenia.
Začiatkom roka 2009 očakávame vyhlásenie výziev na
predkladanie projektov, v rámci ktorej chceme spracovať a
predložiť tri projekty:
Projekt ,,Rekonštrukcia Domova dôchodcov - domova penzión“
Projekt ,,Úprava a rekonštrukcia komunikácií v meste Vranov n. T.“
Projekt ,,Komplexná úprava centra mesta Vranov nad Topľou“.

Časovo náročnou úlohou bolo zrealizovanie jarmokov, ktorých tradíciu a kvalitu si pochvaľujú aj samotní predajcovia. Snažili sme sa oživiť a spestriť ponuku pre zákazníkov rôznymi atrakciami - lunapark, cirkus a bohatý kultúrny program.
V auguste sa konal XII. Letný jarmok, v októbri XVII.
Vranovský jarmok a v decembri XIII. Zimný jarmok.
Mesto na úseku podnikateľskom má však omnoho širšie
zameranie. Ide o uplatňovanie kompetencií v oblasti zákona o
obecnom zriadení, o hazardných hrách, t.j. o podporu zriaďovania prevádzkární, vykonávaní podnikateľskej činnosti, stanovenie prevádzkového času prevádzok na území mesta Vranov
nad Topľou, prechodné uzatvorenie prevádzky, povolenie na
príležitostný (ambulantný) predaj, povolenie na propagačnú a
charitatívnu činnosť, vydanie licencií na prevádzku výherných
hracích prístrojov, vydanie stanovísk pre stávkové kancelárie,
elektromechanické hry a pod. Počet podaných žiadostí zaznamenal medziročný nárast takmer o 100%, čo poukazuje na dynamický rozvoj podnikateľského prostredia na území nášho mesta,
ktorý aj v budúcnosti budeme podporovať.
Mgr. Jaroslav Šandala, oddelenie podnikateľské a CR
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FINANČNÁ ČINNOSŤ V ROKU 2008
V rámci dotačnej politiky mesta sa sa
orientovala pomoc mesta do všetkých
oblastí verejného života občanov.
V oblasti športu boli poskytnuté príspevky a dotácie v sume 166 tis. € (5
mil. Sk) pre kluby a organizácie pôsobiace
na území mesta v oblasti športu, pričom
pre MFK a MŠK – organizácie mesta 344
tis. € (10,4 mil. Sk). V oblasti kultúry boli
poskytnuté príspevky a dotácie v sume
13 tis. € (0,4 mil. Sk) pre nadácie, neziskové organizácie, školy pôsobiace v
oblasti kultúry. V oblasti ostatných spoločenských služieb boli poskytnuté príspevky a dotácie vo výške 70 tis. € (2,1
mil. Sk) pre Slovenský červený kríž, cirkvi,
Slovenský zväz záhradkárov, Oblastný
výbor zväzu protifašistických bojovníkov,
Združenie na pomoc s mentálnym postihnutím, školy, občianske združenia a nadácie.

2009 úspešne členom eurozóny.
Cestou regionálnej televízie a
Hlásnika sme pravidelne informovali
občanov o dopade zavedenia eura v SR
na miestnej úrovni – zmena VZN mesta,
zmena platobných výmerov na úseku
miestnych daní a poplatkov za služby,
zmena platieb za prenájmy priestorov,
zmena platieb v sociálnej oblasti, v školstve a prípadne ďalších oblastiach.
Mesto vytvorilo priestor pre dialóg s
občanmi o eure na mestskom úrade pri
vybavovaní rozličných záležitostí občanov, opakovane vyzývalo občanov, aby si
hlavne koncom roka 2008 nenechávali
vysokú hotovosť v slovenských korunách,
aby svoje hotovosti včas uložili na účty v
bankách, aby v období duálneho hotovostného obehu nezneužívali obchody na
funkciu zmenárne, aby nevymieňali hotovosť Sk za euro mimo bánk, aby každé
podozrivé konanie v súvislosti s výmenou
hotovosti nahlásili na mestský úrad,
obvodný úrad, policajný zbor alebo SOI.

V oblasti pomoci zdravotníctvu
Mesto Vranov nad Topľou zakúpilo v
roku 2008 pre Vranovskú nemocnicu, n. o.
zdravotnícke zariadenie CALYPSO V pokladnici mesta bol v mesiaci
hygienickú zdvíhaciu stoličku v hodnote
august 2008 nainštalovaný platobný
123 tis. Sk. Jedna sa o zariadenie na
terminál, takže občania môžu platby
manipuláciu s imobilnými pacientmi,
pre mesto realizovať aj prostrednícktoré umožňuje doviesť imobilného pacientvom platobných kariet.
ta do vane a zároveň u neho urobiť celVeľmi dôležitú oblasť tvorilo informovakovú očistu.
nie tzv. zraniteľných skupín obyvateľov
(starší ľudia, zdravotne oslabení, deti a
Prechod mesta na Euro
školská mládež). Členovia eurotímu sa
bol v podmienkach mesta Vranov nad zúčastňovali spoločných stretnutí s týmito
Topľou zvládnutý na požadovanej kvalita- občanmi, kde informovali o prechode na
tívnej úrovni vo všetkých oblastiach svojej novú menu. Aj v súčasnosti sú zamestpôsobnosti, na úseku všetkých kompeten- nanci MsÚ pripravení pomôcť občanom
cií, právomocí a úloh, ktoré boli zavedením pri vysvetľovaní nových povinností súvieura dotknuté. Dňa 29. 11. 2007 bol mest- siacich s prechodom na euro.
ským zastupiteľstvom schválený postup
Mesto Vranov nad Topľou v súlade so
mesta pri prechode na novú menu, zákonom o rozpočtových pravidlách
schválený plán zavedenia eura v meste, územnej samosprávy pracovalo v roku
harmonogram úloh pri zavedení eura s 2008 na zostavení programového rozurčenými termínmi a zodpovednosťou a počtu mesta na roky 2009 – 2011, to
zloženie eurotímu. Mesto aktívne spolupracovalo so všetkými dotknutými subjektmi na svojom území s cieľom predísť akýmkoľvek problémom pri zaváSociálna činnosť je orientovaná na
dzaní eura a prispieť k tomu, aby sa
Slovenská republika stala k 1. januáru pomoc starým, chorým a osamelým
občanom, rodinám s deťmi v hmotnej
núdzi, neprispôsobivým občanom a
občanom bez domova.
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 2008 bola poskytovaná opatrovateľská služba 74 občanom mesačne
prostredníctvom 47 opatrovateliek, v
rámci opatrovateľskej služby bol denne
zabezpečovaný rozvoz obedov mesačne 22 občanom zo zmluvne dohodnutých
zariadení. Opatrovateľská služba je
poskytovaná v domácom prostredí v
byte opatrovaného ako aj v Dome s
opatrovateľskou službou na Duklianskych hrdinov, kde v tomto dome osobitného určenia je 26 malometrážnych

znamená, že tento rozpočet obsahuje
údaje o zámeroch a cieľoch mesta, čím sa
zvýši jeho vypovedacia hodnota, rozpočet
sa stane prehľadnejší a čitateľnejší aj pre
občanov. Súčasťou rozpočtu sú aj merateľné ukazovatele, ktoré najlepším spôsobom umožnia identifikovať to, čo mesto v
danom roku plánuje zrealizovať a ako
chce zlepšovať služby pre obyvateľstvo.
Programový rozpočet mesta
Vranov nad Topľou na roky 2009 – 2011
predstavuje významný krok pri riadení
rozpočtových zdrojov mesta v podobe
zmeny pohľadu na rozpočet, jeho funkciu,
obsah a prezentáciu.
Programový rozpočet je rozpočet, ktorý
alokuje – rozdeľuje výdavky rozpočtu
mesta do jednotlivých programov, podprogramov a ich častí a kladie dôraz na
prezentáciu plánovaných a dosahovaných výstupov a výsledkov.
Základom programového rozpočtu je
programová štruktúra, ktorá je tvorená
programami – hlavnými kompetenčnými
oblasťami, ktoré mesto v rámci danej
kompetencie vykonáva. V programovom
rozpočte na roky 2009 – 2011 sú výdavky
mesta rozdelené do 15 programov.
Jednotlivé programy predstavujú skupinu
navzájom súvisiacich aktivít, prác, činností.
Programový rozpočet bude podliehať
pravidelnému monitorovaniu a hodnoteniu, prostredníctvom ktorého bude možné
sledovať nielen vývoj finančného plnenia
rozpočtu, ale aj jeho programového plnenia, t. j. sledovať účinnosť plnenia stanovených cieľov. Programový rozpočet ako
aj hodnotiace správy budú verejne
dostupné na úradných tabuliach mesta a
súčasne aj na internetovej stránke mesta
www.vranov.sk.
Ing. Anna Liberková,
vedúca odboru ekonomického

SOCIÁLNA ČINNOSŤ
bytov. Na zabezpečovanie opatrovateľskej služby sme pre rok 2008 mali požiadavku v rozpočte na finančné prostriedky
vo výške 188 tis. € (5 660 tis. Sk.)
Pre osamelých a zdravotne postihnutých starých občanov bolo zabezpečované sprostredkované stravovanie v
zmluvne dohodnutých zariadeniach v
Domove dôchodcov-domove penzióne a
SČK, zároveň občanom s nízkym
dôchodkom mesto mesačne doplácalo ku
každému odobratému obedu, príplatok.
Pre seniorov má mesto vytvorené podmienky a primerané vybavenie v kluboch
dôchodcov na území mesta, v ktorých
občania majú možnosť realizovať podľa
záujmu svoje voľnočasové aktivity. Jedná
sa o kluby dôchodcov Centrum,
Rodinná oblasť, Čemerné, Lomnica, Dlhá
a pri DD-DP. Okrem aktivít, ktoré si organizovali členovia klubu, sme v roku 2008
-pokračovanie na 5. strane-
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-pokračovanie zo 4. stranyzabezpečovali akcie pri príležitosti MDŽ,
Dňa matiek, Mesiaca úcty k starším, návšteve divadelného predstavenia a podobne.
Občania v hmotnej núdzi alebo ktorých príjem nepresiahol 1,3-násobok
životného minima a požiadali o sociálnu
pomoc bola táto poskytnutá vo forme jednorázovej dávky, sociálnej pôžičky alebo
mimoriadneho finančného príspevku v
roku 2008 na zvýšené náklady na lieky,
ošatenie a iné zvýšené náklady. Tieto príspevky boli poskytnuté pre 80 občanov
vo výške 4,6 tis. € (140 tis. Sk).
Pomoc vo forme dotácií bola poskytnutá
6 organizáciám združujúcim zdravotne a
telesne postihnutých občanov mesta na
sociálne a záujmové aktivity vo výške 3,3
tis. € (100 000,- Sk).
Pre deti navštevujúce predškolské
zariadenia a základné školy na území
mesta, ktorých rodičia sú v hmotnej
núdzi, prostredníctvom ÚPSV a R boli
poskytnuté dotácie na stravu vo výške
37 tis. € (1 122 273,- Sk), dotácie na
školské potreby vo výške 13 tis. € (416
tis. Sk) a dotácie na motivačný príspevok
vo výške 15 tis. € (478 500,-Sk). Za občanov v hmotnej núdzi boli zabezpečované
úhrady nájomného správcovi bytov
MsBP prostredníctvom inštitútu osobitného príjemcu, za 44 - 60 občanov
mesačne bolo správcovi uhradené nájomné za rok 2008 vo výške 54 tis. € (1 641
489,- Sk), čo vidíme ako jeden z dôležitých
krokov na zamedzenie nárastu neplatičov
v mestských bytoch.
Inštitút osobitného príjemcu bol uplatňovaný na rodinné prídavky v súvislosti so zanedbávaním povinnej školskej dochádzky cca
pre 50 - 55 detí mesačne, rodinné prídavky
boli rodinám poskytované vo vecnej forme v
celkovej sume 13 tis. € (400.000 Sk).
Záverom roka bolo poskytnutých 65 vianočných balíčkov pre deti - siroty, aby aj
oni mali pocit, že sa na ne nezabudlo.
V roku 2008 mesto v rámci projektu
Terénna práca v meste Vranov nad
Topľou získalo nenávratný finančný príspevok. V tomto projekte pracuje 9 terénnych pracovníkov, ktorí sa zameriavajú
na terénnu sociálnu prácu, konkrétne na
problémové rodiny a jednotlivcov, na
predchádzanie záškoláctva, hygienu bývania, dodržiavanie zásad spolužitia, platenie
nájomného, spolupôsobenie pri zabezpečení povinného očkovania detí, hygienických návykov ap. Tento projekt začal
01. 9. 2008 a mal by trvať do 31. 8. 2010.
Bytovej otázke je taktiež venovaná
zvýšená pozornosť. V roku 2008 bolo pridelených 64 bytov občanom mesta z
toho 36 bytov bolo pridelených v novopostavených bytových domoch na sídlisku
Lúčna. V Dome s opatrovateľskou službou, v dome osobitného určenia s podmienkou poskytovania opatrovateľskej služby boli pridelené 2 byty.
V budúcnosti chce mesto i naďalej
vytvárať občanom mesta primerané bytové
podmienky a plánuje pokračovať vo
výstavbe nájomných bytov.
Ing. Mária Ivanišinová, vedúca
odboru sociálneho a zdravotníctva
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Odovzdávanie nových bytov na sídlisku Lúčna.

ŠKOLSTVO V ROKU 2008 ZAČALO
REALIZOVAŤ NOVÝ ŠKOLSKÝ ZÁKON
Rok 2008 na úseku školstva sa niesol v
znamení príprav a realizácie nového školského zákona na stupni základných a
stredných škôl. Podľa neho školy začali
uskutočňovať výchovu a vzdelávanie prostredníctvom
výchovno-vzdelávacích
programov. Štát svojím štátnym vzdelávacím programom určil školám povinný obsah výchovy a vzdelávania, ktorý
je pre každú školu záväzný. Okrem toho
si každá škola na vlastné podmienky
vypracovala školský vzdelávací program, ktorý zohľadňuje špecifiká a regionálne podmienky školy. Všetky školy
na území mesta majú vypracovaný a
zverejnený vlastný školský vzdelávací
program a úspešne ho realizujú.
V rámci tejto realizácie sa:
* znížili v materských a základných školách maximálne počty detí a žiakov v triedach, čím sa zlepšil individuálny prístup
pedagógov k žiakom a zvýšila sa starostlivosť o ich bezpečnosť
* rozšírili sa možností vyučovania
cudzích jazykov o ďalší cudzí jazyk
* bezplatným pobytom dieťaťa v materskej škole rok pred nástupom na plnenie
povinnej školskej dochádzky sa zvýšili
možností zaškolenia 5-ročných detí i z
menej podnetného prostredia a tým sa
zvýši i ich všestranná príprava pre vstup
do základnej školy
* materské školy a základné umelecké
školy boli zaradené do sústavy škôl –
doposiaľ boli školské zariadenia
* posilnili sa právomoci zriaďovateľa pri
voľbe riaditeľov škôl
* upravili sa zásady stanovenia príspevkov zákonných zástupcov za pobyt dieťaťa
v materskej škole, v školskom klube detí,
v Centre voľného času, v strediskách záujmovej činnosti, za návštevu základnej
umeleckej školy a za poberanie stravy v
školských jedálňach prijatím všeobecne
záväzného nariadenia mesta Vranov nad
Topľou č. 95/2008.

Naďalej sa v roku 2008 zachovala sieť
materských a základných škôl s 8
materskými a 6 základnými školami,
ktoré navštevuje 3840 detí a žiakov.
Rozšírili sa vzdelávacie možnosti na
základnej umeleckej škole zriadením
ďalších hudobných oddelení. Vylepšili sa
možnosti využívania voľného času žiakov zriadením ďalších školských útvarov záujmovej činnosti zameraných na
jednotlivé druhy športu a folklór.
Stabilizovala sa sieť školských klubov
detí pri základných školách, keď v 26
oddeleniach je do činnosti zaradených
692 žiakov 1. - 4. ročníka základných škôl.
Realizátorom výchovy a vzdelávania v
školách a v školských zariadeniach v
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta bolo
celkom 321 pedagógov, z ktorých 68
pôsobilo na stupni materských škôl, 197
na základných školách, 25 na základnej
umeleckej škole, 26 vychovávateliek v
školských kluboch detí a 5 výchovných
zamestnancov v Centre voľného času.
V personálnej oblasti oproti roku 2007
nenastali zmeny. 100 % kvalifikovanosť je
u všetkých pedagogických zamestnancov.
Vo funkčných miestach riaditeľov škôl
nenastali žiadne zmeny.
Rok 2008 priniesol úspech na úseku školstva i v konfrontácii výsledkov výchovnovzdelávacej činnosti našich škôl so školami
v rámci kraja i celého Slovenska. Vykonané
komplexné inšpekcie štátnou školskou inšpekciou na Materskej škole Vranov nad
Topľou Sídlisko 1. mája a na Základnej škole
Vranov nad Topľou Sídlisko II. zaznamenali
nadštandardné výsledky oboch sledovaných škôl v rámci kraja i Slovenska.
Uvedenú skutočnosť potvrdili i výsledky
vedomostných previerok žiakov 9. ročníkov – MONITOR – 2008 z matematiky a
slovenského jazyka. V oboch predmetoch
naši deviataci dosiahli lepšie výsledky
ako bol celoslovenský priemer.
- pokračovanie na 6. strane-
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KULTÚRA

Žiaci 2. A triedy ZŠ na Bernolákovej ulici.
- pokračovanie z 5. stranyV matematike bola priemerná úspešnosť vyššia o 3,5 % a v slovenskom jazyku o 4,4 %. Na uvedené úspechy naväzujú i výsledky vedomostných súťaží a
olympiád. Do 19 druhov obvodových
kôl olympiád a súťaží bolo zapojených 172 žiakov základných škôl v
správe mesta a 47 sa ich umiestnilo na I.
- III. mieste.
Vzhľadovo i materiálne sa vylepšila základná umelecká škola úpravou časti fasády, výmenou okien a
kompletizáciou vnútorného zariadenia školy. Základná škola Vranov nad
Topľou Lúčna zrekonštruovala časť
budovy, ktorú využíva Spojená cirkevná škola Vranov nad Topľou.
Dokompletizovala tiež futbalové
ihrisko s umelým trávnikom. Na viacerých školách sa odstránili závady zatekajúcich striech z mäkkej

krytiny. Vykonala sa nevyhnutná
údržba a hygienická maľba na všetkých školách a školských zariadeniach.
Bol to i rok významných výročí.
20. výročie vzniku oslávila Materská škola Okulka,
25. výročie vzniku oslávila Materská škola Sídlisko 1. mája,
40. výročie vzniku oslávila Materská škola Kukučínova a
50. výročie vzniku oslávila Základná umelecká škola vo Vranove nad
Topľou.
Z vykonanej bilancie činnosti a
výsledkov práce škôl a školských
zariadení v správe mesta Vranov nad
Topľou za rok 2008 možno konštatovať, že rok 2008 bol úspešný vo všetkých oblastiach činnosti.
PaedDr. Štefan Orol,
oddelenie školstva

Program Rozozvučanie sŕdc venovaný jubilantom sedemdesiatnikom.
Na fotografii primátor mesta PhDr. Tomáš Lešo blahoželá jubilantke pani
Helene Fejkovej.

Kultúra je všade prítomná a pre svoju kvalitu a hodnotu potrebuje priestor. Mesto Vranov
nad Topľou tento priestor zodpovedne vytvára
tak, aby boli jeho občania spokojní. Vďaka
vlastnej príspevkovej organizácii Mestskému
domu kultúry, ale i ďalším kultúrnym inštitúciám – Hornozemplínska knižnica, Hornozemplínske osvetové stredisko, Vlastivedné
múzeum, vďaka občianskym združeniam
pôsobiacim v meste boli organizované mnohé
kultúrno-spoločenské podujatia na vysokej
úrovni, o čom svedčí záujem a priaznivý
ohlas širokej verejnosti.
Kultúru v uplynulom roku možno hodnotiť
ako odvetvie stabilné, ktoré napĺňalo voľný
čas občanov mesta. Za najväčší úspech sa dá
vnímať skutočnosť, že vranovská kultúra
bola priaznivo vnímaná aj mimo nášho
regiónu a jej nositelia úspešne šírili meno
mesta nielen dom ale aj v zahraničí a boli jej
dôstojnými reprezentami.
Počas roka bola ponuka podujatí žánrovo
bohatá a vyvážená pre všetky vekové kategórie občanov. Mesto zachovalo a finančne podporovalo všetky tradičné podujatia, ktoré majú
veľmi dobrú úroveň a dotáciami podporovalo
stabilitu a rozvoj súborov záujmovo-umeleckej
činnosti, ktoré zachovávajú tradície a úspešne
sa prezentujú v spoločnosti.
S kultúrou súvisela aj činnosť Zboru pre
občianske záležitosti Človek človeku pri
MsZ vo Vranove nad Topľou, ktorá bola vysoko hodnotená zo strany prijímateľov. Svojou
bohatou a vysoko humánnou spoločenskou
činnosťou vykonávanou pre občanov nadobudla prirodzený občiansky charakter. Občianske
obrady a slávnosti obohatili našu miestnu
kultúru o nové formy kultúrno-spoločenských
slávností a aktivít. Z nich možno spomenúť
základné obrady – sobáše, vítania detí do
života, občianske rozlúčky, životné jubileá,
ale i slávnosti pre učiteľov, talentovaných
žiakov, prváčikov, stužkové slávnosti, odovzdávanie verejných uznaní mesta a mnoho
ďalších. Z komornejších podujatí sa priazni
verejnosti tešil tradične organizovaný
Valentínsky večer, koncert vážnej hudby
vrámci Medzinárodného hudobného festivalu
Pontes, Deň matiek, podujatia v Mesiaci
úcty k starším, najmä však Rozozvučanie
sŕdc, ktoré je určené jubilujúcim sedemdesiatročným občanom. Pri príležitosti 90. výročia
vzniku ČSR bol pripravený nezabudnuteľný
zážitok z vystúpenia Jožka Černého a ľudovej
hudby Ondreja Kandráča a pri príležitosti 90.
výročia ukončenia 1. sv. vojny odhalený
pamätník padlým Vranovčanom pri Dome
kultúry. Nový rok 2009 bol privítaný pestrofarebným ohňostrojom.
O kultúrno-spoločenských podujatiach prinášame informácie na webovej stránke mesta
a v regionálnych médiách. Tradične vo vianočnom čase primátor mesta odovzdal knižné
dary pre: Detský domov, Špeciálnu ZŠ internátnu a ZŠ pre telesne postihnutých a
DIC. V oblasti medzinárodnej spolupráce sa
naďalej rozvíja spolupráca so všetkými družobnými mestami a v roku 2008 sa uzatvorili
nové dohody o cezhraničnej spolupráci
medzi mestami Vranov nad Topľou a poľskými mestami Boguchwala a Rzeszow.
Viera Machková, vedúca oddelenia kultúry
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Štefanský volejbalový turnaj.
Aj počas roka 2008 sa vrcholový, ako aj
školský šport v meste Vranov nad Topľou
naďalej rozvíjal hlavne pod patronátom
mesta. Počas roku 2008 dosiahol množstvo
pozoruhodných výsledkov nie len na úrovni
okresných a krajských súťaží, ale aj na
republikovej, či medzinárodnej scéne. Touto
cestou Vám prinášame výsledky súťaží,
ktoré sa organizovali v našom meste, resp.
úspechy v športoch, ktoré získali naše športové kolektívy, či jednotlivci v okresných,
krajských, či republikových súťažiach.
Školské športové súťaže:
Školské športové súťaže organizovala
Slovenská asociácia športu na školách Okresná rada Vranov n. T. a Centrum voľného času vo Vranove n. T. Počas uplynulého školského roka sa uskutočnilo množstvo školských športových súťaží na základných aj stredných školách v kategórii chlapcov aj dievčat, a to: v šachu, v stolnom tenise, v basketbale, v hádzanej, v streľbe zo
vzduchovky, vo vybíjanej, vo volejbale, v
malom futbale. Víťazné družstvá či jednotlivci postúpili na krajské kola, či celoslovenské
finále vo volejbale (dievčatá ZŠ II.), v hádzanej (dievčatá OSG Bernolákova), a jednotlivci v atletike (skok do diaľky, hod kriketovou
loptičkou - ZŠ Sídlisko II., vrh guľou - ZŠ
Bernolákova).
Mestský šport:
Na území mesta sa v roku 2008 uskutočnilo množstvo významných športových
súťaží regionálneho, slovenského, či medzinárodného významu. Najväčším športovým klubom zapojeným do pravidelných
ligových súťaží bol MŠK Vranov n. T. s
počtom 397 registrovaných členov, ktorí
sú združení v 8 oddieloch, a súťažia prostredníctvom 31 družstiev v krajských či
republikových ligových súťažiach.
MŠK Vranov nad Topľou je aj spoluorganizátorom množstva športových podujatí
pod patronátom primátora mesta o Pohár
primátora mesta Vranov n. T. Ide najmä o:
- Medzinárodný volejbalový turnaj junioriek o Putovný pohár primátora mesta
Vranov n. T.
- Majstrovstvá Slovenskej republiky dorastencov v jude
- Vyhlásenie najlepších športovcov a

kolektívov mesta Vranov n. T. za rok 2007
- Majstrovstvá kraja v karate žiactva
- Vranovská desiatka
- Majstrovstvá Slovenskej republiky v
boxe mladšieho dorastu
- Semifinále Majstrovstiev Slovenskej
republiky vo volejbale junioriek
- Šachový turnaj v Rapid šachu o Putovný
pohár primátora mesta Vranov n. T.
- Volley cup 2008
- Hokejbalový turnaj o Putovný pohár
primátora mesta Vranov n. T.
- Medzinárodný hádzanársky turnaj mladších aj starších žiačok o Putovný pohár
primátora mesta Vranov n. T.
- Medzinárodný volejbalový turnaj juniorov o Putovný pohár primátora mesta
Vranov n. T.
- Primátorská míľa - štafetový beh družstiev pre žiakov a študentov
- Štefanský volejbalový turnaj mix družstiev
V mesiaci apríl sa uskutočnilo v okolí
mesta Vranov n. T. aj významné svetové
športové podujatie - Majstrovstvá sveta
športovej kynológie v stopách, ktoré organizoval Kynologický klub Vranov n. T. v spolupráci s Mestom Vranov n. T. Náš domáci
reprezentant Peter Lengvarský so svojim
psom Jackom obsadil 2. miesto, a súčasne v
kategórií družstiev za Slovensko obsadil 3.
miesto na týchto majstrovstvách. Okrem
toho sa uskutočnilo aj celoslovenské podujatie s medzinárodnou účasťou v automobilizme - Really šprint Vranov n. T., ktorý
zorganizoval Automotoklub Vranov-Čemerné.
Počas roku 2008 vrcholové športy
v meste získali nasledovné úspechy
MŠK Vranov n. T.:
- vo volejbale: družstvo mužov, ako
nováčik v I. lige siahal k najvyšším métam a
obsadil 2. miesto v 1. lige sk. "Východ" a bol
iba krôčik od báráže o postup do volejbalovej
Extraligy mužov
- v atletike: L. Husár obsadil 4. miesto na
M-SR na 400m dospelých, T. Husár sa prebojoval do reprezentácie SR v atletike
(dorast)
- v boxe: družstvo starších žiakov sa stalo
M-SR za rok 2008, družstvo mladšieho
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dorastu získalo 3. miesto v súť. Ročníku
2008, družstvo staršieho dorastu získalo 3.
miesto v súť. Ročníku 2008, viacnásobný MSR v jednotlivých váhových kategóriách u
jednotlivcov
- v jude: družstvo junioriek skončilo na 2.
mieste v súť. Ročníku, A. Krišandová je členkou reprezentácie SR, účastníčka ME
- v karate: družstvo žiakov obsadilo 3.
miesto na Svetovom pohári v karate, Denis
Bilý obsadil 2. miesto na Svetovom pohári v
karate, je členom reprezentácie SR.
Mestský futbalový klub a.s. Vranov n. T.,
ktorý je druhým najväčším klubom na území
mesta. MFK získal tieto výsledky:
- družstvo mužov obsadilo 5. miesto v
II. lige v súť. Ročníku 2007/2008, družstvo
staršieho dorastu obsadilo 6. miesto v II.
Lige, družstvo mladšieho dorastu obsadilo
10. miesto, družstvo mladších žiakov obsadilo 3. miesto v I. lige
Ing. Ján Jevín,
oddelenie mládeže a športu

NOVÉ INTERNETOVÉ STRÁNKY
www.vranov.sk

Dňa 22. februára 2008 mesto sprístupnilo nové internetové stránky. Pre občanov do stránok vkladáme predovšetkým
praktické informácie - o službách v meste
(stravovanie, 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 či
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. Na stránkach zverejňujeme
informácie zo zasadnutí poslancov mestského zastupiteľstva, o hospodárení mesta,
o naplnených rozvojových zámeroch
mesta. Spustili sme elektronickú úradnú
tabuľu, na ktorej zverejňuje mesto vyhlášky,
všeobecne záväzné nariadenia a ďalšie
dôležité dokumenty a aktuálne informácie.
V oblasti podnikania v meste zverejňujeme informácie o priemyselnom parku
nasmerované predovšetkým pre záujemcov o investovanie v našom meste a
regióne. Pre domáce firmy ponúkame na
stránkach bezplatne priestor na propagáciu.
Mesto týmto spôsobom podporuje 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 potrebujú vybaviť niečo na mestskom úrade, sa postupne
napĺňajú stránky na pomoc pri vybavovaní jednotlivých druhov agendy.
Návštevníci stránok si môžu urobiť prehľad
o živote v meste i na základe mestskej a
regionálnej tlače, ktorá je kompletne zverejnená na mestských stránkach.
Mgr. Gabriela Brandoburová,
vedúca odboru vnútornej správy

január 2009

Vranovský hlásnik

UPOZORNENIE
správcu dane z nehnuteľností
Oddelenie daní a poplatkov upozorňuje, že 31. 01. 2009 skončí lehota na
podanie daňového priznania k dani z
nehnuteľností na rok 2009 a zároveň
lehota na uplatnenie si úľavy na dani z
nehnuteľností.
Kto bol povinný podať daňové
priznanie k dani z nehnuteľností
v roku 2009:
- vlastníci nehnuteľností – domov,
bytov, pozemkov (ako sú záhrady, dvory,
stavebné pozemky, orná pôda vyňatá z
družstva, ak sa tieto nachádzajú v katastrálnych územiach Vranov nad Topľou a
Čemerné ), ktorým v priebehu roku
2008 nastala zmena už v podaných

daňových priznaniach, za zmenu sa
považuje: predaj, prevod a prechod
nehnuteľností, ale aj nadstavby a prístavby rodinných domov,
- alebo tí, ktorí sa v priebehu roku
2008 stali novými vlastníkmi vyššie uvedených nehnuteľností. Rozhodujúci je
vklad do katastra nehnuteľností t.j. do
31.12.2008,
- vlastníci bytov, ktorým od 01.01.2009
končí 5 - ročné oslobodenie od dane z
bytov, t.j. byt bol zakúpený v roku 2003 a
nárok na oslobodenie vznikol od 01.01.
2004,
- vlastníci rodinných domov, ktorým
končí 15- ročné oslobodenie novostavieb,
t.j. stavby skolaudované v roku 1993,
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nárok na oslobodenie bol uplatnený od
01.01.1994,
- v prípade vydaných stavebných povolení v roku 2008 aj zmena pozemkov na
stavebné pozemky, kolaudácie domov,
stavieb a budov, zmena účelu používania,
napr. časť rodinného domu sa začala
používať na podnikateľské účely a pod.
Dokedy sa odovzdáva
daňové priznanie:
Priznanie sú občania povinní doručiť na
mestský úrad do 31.1.2009 (prízemie
MsÚ, č.dverí 56 a 57) na predpísanom
tlačive vydanom Ministerstvom financií
SR. Sadzba dane z nehnuteľností platné
pre rok 2009 podľa VZN mesta Vranov
nad Topľou č.99/2008 a tlačivá sú k
nahliadnutiu na internetovej stránke mesta
www.vranov.sk.
Povinné prílohy k nahliadnutiu:
fotokópia listu vlastníctva, pri nehnuteľnosti nadobudnutej v priebehu roku 2008
je potrebné doložiť fotokópiu napr. kúpnej
zmluvy, darovacej zmluvy, notárskej
zápisnice s vyznačením rozhodnutia o
povolení vkladu do katastra, uznesenie o
dedičstve s vyznačením právoplatnosti a
pod.
V prípade, že nehnuteľnosť vlastní viacero spoluvlastníkov a dohodnú sa na
podaní jedného daňového priznania, je
potrebné doložiť písomnú dohodu spoluvlastníkov k podaniu daňového priznania.
Ing. Zuzana Košalková,
vedúca oddelenia daní a poplatkov

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

NOVONARODENÉ DETI

3. 11. Sabína Davidová, 23. 11.
Radoslava Buzášová, 28. 11. Tamara
Karchňaková, 30. 11. Laura Janová, 2.
12. Stanislav Kobielka, 5. 12. Laura
Ravasová, Emília Pavučková, 6. 12.
Marián Kotuľák, 9. 12. Martin Gešper, 12.
12. Lívia Pinkošová, 13. 12. Ivana
Kotľárová, 15. 12. Liliana Vargová, 17. 12.
Michaela Makarová, 22. 12. Martin
Kobielka, 25. 12. Sabina Kroková, 27. 12.
Alexandra Mendiková, 30. 12. Matej
Slivka, ROK 2009 – 2. 1. Maroš Tamáš,
5. 1. Tomáš Vagaský.

MANŽELSTVO UZAVRELI

JUBILANTI - JANUÁR

70-roční: Eleonóra Hreňová, Melánia
Vilcegová,
Pavel
Kerekeš,
Anna
Polomčáková, Ing. Pavol Kertis, Mária
Mražiková, Božena Borovská, Ing. Jozef
Štecák, Mária Baková, 75-roční: Helena
Pechová, Alfonz Demčák, Pavol
Hrunený, Mária Bindasová, Ján Feník,
Mikuláš Masník, Emil Karchňák, Pavlína
Gergeľová, 80-roční: Jozef Andrejkovič,
Bartolomej Feník, 85-roční: Anna
Hrušková, Júlia Dravecká, Elena
Kolesárová
Srdečne blahoželáme!

OPUSTILI NÁS

3. 12 Rozália Ďurková 90-ročná, 6. 12.
19. 12. Jozef Kučeraj a Zdenka
Eva Tancošová 67-ročná, 7. 12. Klára
Maľarová, 20. 12. Miroslav Daňo a
Kopková 85-ročná, 8. 12. Miloš
Michaela Goroľová, ROK 2009 - 8. 1.
Džurdženík 50-ročný, Štefan Lipovský
Alfonz Kaliaš a Amália Čonková.
51-ročný, 9. 12. Ján Kobielka 62-ročný,

15. 12. Anna Kľučárová 82-ročná, 19.
12. Pavol Rusnák 73-ročný, 24. 12. Viktor
Púchy 72- ročný, Anna Kobielková 61ročná, 25. 12. Mária Borčová 75-ročná,
28. 12. Anna Kočišová 78-ročná,
ROK 2009 - 6. 1. Oľga Tiňová 58-ročná,
8. 1.Oľga Bartková 77-ročná, 9. 1 Lujza
Mitaľová 80-ročná, 11. 1. Jozef Oršl 76ročný.
V roku 2008 sa v našom meste narodilo 227 detí. Manželstvo uzavrelo 155
párov, rozviedlo sa 111 párov. Svoje
jubileum 60 rokov oslávilo 210 občanov, 65 rokov 122 občanov, 70 rokov
132 občanov, 75 rokov 93 občanov, 80
rokov 72 občanov, 85 rokov 32 občanov, 90 rokov 5 občanov. Navždy nás
opustilo 152 spoluobčanov. Z nášho
mesta sa odsťahovalo 361 občanov a
prisťahovalo sa 264 občanov.
Spracovala: Bc. Mária Kopková,
oddelenie kultúry
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