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Vážení spoluobčania,
pred dvoma mesiacmi sme vstupovali s novými
predsavzatiami do nového roku. Vtedy sme ešte
nepredpokladali, že krízové situácie sa objavia tak
rýchlo a tak intenzívne. Viem, že nová situácia so
sebou prináša nový pohľad na život okolo nás, a
preto sa treba tomuto neblahému javu, ktorý sme
my nezapríčinili, venovať na každej úrovni, teda aj v
samospráve – pri riadení života v našom meste. Bol
by som rád, keby sme neupadli do ťažkého pesimizmu, ale hľadali spoločné riešenie pri prekonávaní
tohoto prechodného nepriaznivého ekonomického
javu.
Mesto nemôže zostať stagnovať, mesto musí
nachádzať nové možnosti ďalšieho rozvoja tak, ako
to má spracované v dokumente „Strategický plán
rozvoja mesta do roku 2015“. Na tento plán nadväzujú aj naše ciele prijaté v rozpočte mesta na rok
2009.
Naše priority na tento rok potvrdzujú, že chceme
aj naďalej vychádzať v ústrety našim občanom a
uľahčiť im život vo všetkom, kde nám situácia umožní.
Medzi naše najboľavejšie miesta patrí doprava a s
ňou súvisiaci stav chodníkov, ciest a parkovísk.
Teda je to všetko to, s čím sa náš občan denne stretáva.
Vzhľadom na to mestské zastupiteľstvo schválilo
na tento rok čiastku vo výške 331.939 €, teda 10 mil.
Sk na opravu miestnych komunikácií z vlastných
zdrojov. Keďže ani táto čiastka nie je postačujúca,
mestské zastupiteľstvo schválilo zapojenie nášho
mesta do tzv. „PPP projektov“, odkiaľ mesto môže
získať ďalších 663.878 € (20 mil. Sk). PPP sú projekty spolupráce troch subjektov: mesta, súkromnej firmy zabezpečujúcej výstavbu, resp. opravu
komunikácií, a banky. Týmto spôsobom financovania sa môže podstatne rýchlo zmeniť situácia v
stave ciest a chodníkov a bude to osožný počin pre
všetkých občanov nášho mesta.
Vzhľadom na platnosť nového cestného zákona a
na vážnu situáciu v nedostatku parkovísk začíname problém postupne riešiť od najkritickejších
miest. Tie máme najmä na sídliskách Okulka a 1.
mája. Verím, že v spolupráci s predsedami spoločenstiev vlastníkov bytov sa nám bude dariť aj tento
problém s parkovaním v našom meste postupne
riešiť.
V závere chcem vyzvať všetkých vás, milí naši
spoluobčania , o pomoc a spoluprácu pri riešení
našich spoločných problémov a dosiahnuť to, že aj
v ekonomickej kríze naše mesto bude naďalej rásť a
rozvíjať sa v prospech všetkých našich generácií.
PhDr. Tomáš Lešo, primátor mesta

* bezplatne

Náčelník Metskej polície vo
Vranove nad Topľou PhDr.
Jozef Baran.

Celkovo v roku 2008 mestská
polícia zistila a zrealizovala 1 933
priestupkov. Z tohto počtu bolo 630
priestupkov riešených sankciou
dohovor, 1 287 blokovou pokutou a
16 priestupkov bolo odstúpených
príslušnému orgánu. V blokovom
konaní bola za priestupky vybraná
suma 370 000 Sk. Oproti roku 2007
je to nárast o 51,83 % (o 126 300
Sk) a počet priestupkov vzrástol o
19, 84 % (o 320 priestupkov).
Najviac priestupkov bolo zistených
na úseku bezpečnosti a plynulosti
cestnej premávky a pri porušení VZN
mesta.
V hodnotenom období sme prijali
509 oznámení a podnetov od občanov, z ktorých 239 bolo anonym-

POZVÁNKA

Hornozemplínska knižnica vo
Vranove nad Topľou Vás pozýva na
10. ročník celoslovenskej knihovníckej
aktivity
T Ý Ž D E Ň
SLOVENSKÝCH
KNIŽNÍC v dňoch
23. - 29. marca 2009. Pripravená je
pre vás prezentácia novej knihy i
príjemné stretnutia so zaujímavými ľuďmi, čitateľské bonusy, knihovnícke prekvapenie…

ných. Oproti roku 2007 je to o 135
oznámení viac. Je to dôkaz toho, že
občania sa stále vo väčšej miere
obracajú s dôverou o pomoc na
mestskú políciu.
Zo štatistiky vyplýva, že občania
oznámili mestskej polícii 70 krát
nesprávne parkovanie. Či už to bolo
porušenie dopravných značiek, parkovanie na vyhradenom parkovisku,
alebo aj parkovanie na zeleni. 62
krát nás upozornili na psov, 38 krát
na opilcov, 30 krát na neporiadok.
Najviac oznámení však súviselo s
nadmerným hlukom. Celkovo nás
občania o tomto probléme informovali 134 krát. V týchto prípadoch to
bola hlučná mládež vo večerných
hodinách, alebo hluční Rómovia,
alebo rušenie nočného kľudu.
V oblasti prevencie mestská polícia
využívala svoje právomoci a kompetencie tak, aby predchádzala páchaniu priestupkov a v neposlednom
rade aj predchádzala páchaniu trestných činov. V roku 2008 sme
pokračovali v projekte prevencie kriminality - „Správaj sa normálne“.
Realizovaný bol na ZŠ Juh a príslušník MsP sa v rámci vyučovania pravidelne stretával s deťmi a hovoril im o
aktuálnych spoločenských problémoch.
Súčasťou preventívnych aktivít boli
aj pravidelné kontroly reštauračných
zariadení, ako aj sídliskových lokalít,
ktoré sú zamerané na požívanie
alkoholických nápojov mladistvými
osobami. Na záškolákov sme vykonávali kontroly v doobedňajších
hodinách.
- pokračovanie na 2. strane-
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Z ČINNOSTI MESTSKEJ POLÍCIE V ROKU 2008
-pokračovanie z 1. stranyMestská polícia zabezpečovala aj činnosť
na úseku monitorovania širšieho centra
mesta prostredníctvom kamerového systému. V roku 2008 bol tento systém doplnený
o ďalšie štyri kamery. V súčasnosti pozostáva z piatich otočných kamier a troch statických. Pri umiestňovaní kamier v prvej
etape sa vychádzalo zo snahy zabezpečenia centra mesta pred negatívnymi konaniami a ich vytlačenie do okrajových častí, kde
by na ich elimináciu bol vyčlenený zvýšený
počet príslušníkov MsP. Tým, že sme v
minulom roku nainštalovali ďalšie kamery
na Budovateľskú ulicu, ku ZŠ Juh a na
križovatku Čemernianskej a Prešovskej
ulice, už monitorujeme kamerovým systémom aj vzdialenejšie časti mesta.
Príslušníci MsP predviedli 11 osôb v súlade so zákonom č. 564/1991 Zb. o obecnej
polícii na útvar mestskej polície a 4 osoby
boli predvedené na OO PZ vo Vranove nad
Topľou. Počas týchto predvedení nedošlo k
zraneniu osôb.
V roku 2008 sme zabezpečovali okrem
iného aj ochranu verejného poriadku pri
rôznych spoločenských, kultúrnych a športových podujatiach.

vaných 141 priestupkov, z ktorých 99 prie- kov a v blokovom konaní bolo riešených 20
stupkov sme riešili blokovou pokutou vo priestupkov vo výške 3 400 Sk.
výške 43 000 Sk. V porovnaní s rokom
Ďalším problémom, ktorému mestská
2007 bol nárast priestupkov v roku 2008 polícia venovala zvýšenú pozornosť, bolo
vyšší o 65 priestupkov a výška uložených parkovanie na chodníku a zeleni. V roku
pokút bola vyššia o 23 200 Sk.
2008 bolo zaznamenaných 261 priestupPočas hliadkovej činnosti po sídliskách kov, z ktorých bolo 181 riešených blokovou
sa policajti stretávali aj naďalej so „starono- pokutou v celkovej výške 36 900 Sk. Oproti
vým“ problémom a to je požívanie alkoho- roku 2007 bol zaznamenaný nárast o 85
lických nápojov na verejnosti. Oproti roku priestupkov (o 48,29 % ) a výška pokút
2007 bol zaznamenaný pokles týchto prie- bola vyššia o 9 900 Sk (o 36,66 % ).
stupkov u mladistvých osôb o 35 priestupPravidelne počas víkendov boli vykonákov. Dôvodom nebolo to, žeby sa policajti vané kontroly na dodržiavanie záverečných
menej venovali kontrolám sídlisk, ale práve hodín v reštauračných zariadeniach. Aj tu
preto, že tieto kontroly boli intenzívnejšie a bol zaznamenaný nárast priestupkov opromládež o policajných kontrolách vedela, ti predošlému roku. V roku 2008 bolo zistezačala sa týmto priestupkom vyhýbať. ných 62 priestupkov porušenia prevádzkoUrčite nemôžme byť naivní, že tento prob- vého času (o 28 priestupkov viac) a výška
lém z našich ulíc úplne vymizne. Mestská uložených pokút bola 21 100 Sk (o 7 400
polícia preto kontroluje dodržiavanie tohto Sk viac).
VZN aj naďalej.
Celkovo sme na úseku porušovania VZN
V roku 2008 sme zaznamenali 144 prie- v roku 2008 zaznamenali 812 priestupkov,
stupkov požívania alkoholu na verejnosti a čo je o 76 priestupkov (o 10,32 %) viac ako
výška uložených pokút predstavovala sumu v roku 2007. Výška uložených pokút pred16 100 Sk.
stavovala sumu 140 700 Sk, čo bolo o 37
Na sídliskách sme zaznamenali aj prie- 000 Sk (o 35,68 %) viac ako v predchádzastupky, ktoré sa týkali fajčiarov. Konkrétne júcom roku.
odhadzovanie ohorkov z cigariet, ale aj
fajčenie na miestach, kde to zakazuje zákon
Pre porovnanie ako sa vyvíja priestupkoo ochrane nefajčiarov. Týchto priestupkov sa vosť v našom meste za 5-ročné obdobie
Dopravné priestupky
dopúšťali hlavne študenti, ktorí sa zgrupova- nám v štatistickom spracovaní znázorňuje
V minulom roku príslušníci mestskej li v ranných hodinách, najmä na sídlisku I. tabuľka a grafy.
polície zistili 1 035 priestupkov proti bez- pred vyučovaním, ale aj v poobedňajších
pečnosti a plynulosti cestnej premávky. Z hodinách. Tu sme zaznamenali 47 priestup-pokračovanie na 3. straneuvedeného počtu sme 710 vodičov riešili
sankciou blokové konanie v celkovej výške Tabuľka: Vývoj priestupkovosti a výška uložených pokút za 5-ročné obdobie
212 400 Sk, 313 vodičov bolo riešených
sankciou dohovor a 12 priestupkov bolo
Celkový počet
Riešené blokovou
Výška uložených pokút
Rok
odstúpených Okresnému dopravnému inšpriestupkov
pokutou
(v Sk)
pektorátu.
Zo štatistiky vyplýva nárast dopravných
2004
985
priestupkov v roku 2008. Oproti roku 2007
151 200
656
je to o 266 priestupkov (o 34,59 % ). V blokovom konaní bola vybraná suma o 89 700
2005
661
135 900
1032
Sk vyššia ako v predchádzajúcom roku, čo
predstavuje nárast o 73,11 %. Je to dôsledok toho, že mestská polícia sprísnila par2006
921
201 800
1457
kovaciu disciplínu vodičov motorových vozidiel intenzívnejším využívaním technického
2007
prostriedku na zabránenie odjazdu motoro1010
243 700
1613
vého vozidla. Kým v roku 2007 sme tzv.
„papuču“ použili 65 krát, v minulom roku to
2008
370 000
1287
1933
bolo 236 krát.
Graf 1
Vývoj priestupkovosti za 5-ročné obdobie

Kontrola VZN

V roku 2008 sa mestská polícia vo väčšej
miere zameriavala na kontrolu dodržiavania
VZN a celkovo na verejný poriadok v meste,
v čom spočíva podstata činnosti mestskej
polície.
Najväčším problémom v oblasti nakladania s odpadmi boli v minulom roku divoké
skládky. Aj keď mestskí policajti oveľa intenzívnejšie vykonávali kontroly v problémových lokalitách mesta a v prípade zistených
priestupkov používali represívnu formu (blokové pokuty), problém divokých skládok nie
je vyriešený. Musíme sa tým zaoberať aj v
tomto roku.
Na tomto úseku bolo zistených a zrealizo-
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Z ČINNOSTI MESTSKEJ POLÍCIE V ROKU 2008
Niekoľko prípadov z činnosti MsP
1. Dňa 09. 02. 2008 o 01.15 h. dvaja
mladiství rušili nočný kľud na Námestí
slobody. O 01.45 h. ďalší dvaja mladiství
vyvracali smetné koše. Všetci boli riešení
blokovou pokutou.
2. Dňa 23. 02. 2008 o 20.40 h. hliadka
mestskej polície prichytila na Rázusovej
ulici tri podnapité dievčatá ako vyvracajú
smetné koše. Riešené boli bl. pokutou. V
ten istý večer v čase o 21.20 h. počas
hliadkovej činnosti bola na Sídl. II. spozorovaná osoba, ako sekerou udierala do
smetného koša. Riešená bola bl. pokutou.
3. Dňa 08. 03. 2008 o 01.40 h. príslušníci MsP prichytili podnapitú osobu ako
hodila kameň do budovy domu potravín a
následne vyvrátila plechové zábrany pri
budove. Osobu predviedli na útvar MsP a
riešili bl. pokutou.
4. Dňa 23. 03. 2008 o 02.30 h. bolo telefonicky oznámené, že na Dlhej ulici skupina
mládeže zobrala dopravnú značku a
odnáša ju smerom na Sídlisko Juh. Osoby
prichytila policajná hliadka. Nakoľko nemali
doklady totožnosti predviedla ich na útvar
MsP a riešila bl. pokutou.
5. Dňa 03. 05. 2008 o 01.35 h. zamestnanec pri kamerovom systéme spozoroval dvoch mladíkov ako vyvracajú smetné
koše. Obidvaja boli prichytení hliadkou a
predvedení na útvar MsP, kde im bola
uložená bl. pokuta.
6. Dňa 27. 05. 2008 o 09.00 h. hliadka
MsP prichytila na Mlynskej ulici dvoch
Rómov z obce Čičava ako vezú miešačku. Ďalším šetrením policajti zistili, že
miešačku ukradli z Mierovej ulice. Rómov
prevzala privolaná hliadka OO PZ.

7. Dňa 06. 06. 2008 o 21.50 h. zamestnanec pri kamerovom systéme oznámil
hliadke MsP poškodzovanie telefónneho
prístroja v centre mesta. Mestským policajtom sa mladistvého podarilo identifikovať po konzultácii (prostredníctvom vysielačiek) so zamestnancom pri kamerách.
Pri požiadaní o doklad totožnosti sa mladistvý dal na útek. Hliadkou MsP bol prichytený na Sidlisku I. a za pomoci hmatov
a chvatov spacifikovaný a predvedený na
útvar MsP. Po zistení totožnosti bol odovzdaný na OO PZ.

a predvedená na útvar MsP, kde ju policajti
riešili bl. pokutou.
12. Dňa 30.10. 2008 o 21.05 h. bola
hliadka MsP privolaná do reštaurácie
Venézia, kde došlo k výtržnosti zo strany
občana, ktorý bol pod vplyvom alkoholu.
Porozbíjal poháre v reštaurácii a vulgárne
nadával čašníčke. Keďže nereagoval na
výzvu príslušníkov MsP aby upustil od
svojho konania, za použitia donucovacích
prostriedkov bol spacifikovaný a vyvedený
z reštaurácie von.
13. Dňa 27. 11. 2008 počas kontroly reštauračných zariadení v dopoludňajších
hodinách boli hliadkou MsP prichytené štyri
študentky – záškoláčky. Všetky boli oznámené riaditeľovi školy za neúčasť na
vyučovaní.

8. Dňa 08. 06. 2008 o 23.10 h. kamerovým systémom bol zaregistrovaný neznámy muž, ktorý pred OD Jednota vytrháva
kvety z kvetináča a odkladal si ich do
tašky. Hliadka MsP ho zadržala pred slo14. Dňa 09. 12. 2008 o 10.30 h. na
venskou sporiteľňou. Kvety zasadil
Staničnej ulici boli hliadkou MsP prichytenaspäť a zaplatil bl. pokutu 1000 Sk.
né štyri žiačky základnej školy ako konzu9. Dňa 28. 07. 2008 o 19.35 h bolo tele- mujú alkohol. Aj táto skutočnosť bola
fonicky oznámené, že v reštaurácii na oznámená riaditeľovi školy.
Staničnej ulici je bitka. Po príchode na
15. Dňa 11. 12. 2008 o 17.00 h. bola
miesto záchranná služba už ošetrovala
zranenú osobu. Hliadka MsP na základe počas jarmoku prichytená príslušníkom
popisu svedkov útočníkov zadržala a MsP osoba pri krádeží tovaru. Osoba bola
odovzdaná OO PZ.
predviedla na OO PZ.
10. Dňa 16. 08. 2008 o 20.12 h bolo
telefonicky oznámené na linku 159, že v
reštaurácii na Staničnej ulici došlo k
napadnutiu dvoch osôb. Ďalším šetrením
sa hliadke MsP podarilo zistiť útočníka,
ktorého predviedli na OO PZ a poškodených previezli na lekárske ošetrenie.

PhDr. Jozef Baran, náčelník

11. Dňa 19. 09. 2008 o 21.45 h. hliadka
MsP spozorovala v centre mesta podnapitú osobu, ako kope do plastového okna
na predajni elektro. Po vyzvaní osoby, aby
upustila od svojho konania sa dala na
útek. Prichytená bola na Sídlisku 1. mája

POZVÁNKA

Ilustračné fotografie zo zásahu členov mestskej polície.

Republikový výbor Slovenského
zväzu záhradkárov Bratislava
Okresný výbor SZZ Vranov nad
Topľou a AGROMIX, v.o.s.
Vás pozývajú na 10. ročník celoslovenskej súťaže záhradkárov v
reze ovocných stromov, ktorá sa
uskutoční dňa 7.3.2009 od 10.00 h. v
areáli Agromixu v Sedliskách pod
hradom Čičva.
Sprievodné akcie: ukážka rezu,
prednášky, prezentácia činnosti
OV, výstava jabĺk, výstava a degustácia vín.
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SEPAROVANÝ ZBER
Dávame do pozornosti občanom informáciu o tom, že aj napriek
správam v iných médiách o problémoch s odbytom a zhodnotením
separovaných zložiek komunálneho odpadu má naše mesto a firma
Marius Pedersen a.s., zabezpečený odbyt týchto druhotných surovín.
V mesiaci marec sa zber triedených odpadov: sklo, papier a plasty uskutoční: 18. marca pre rodinné a bytové domy v meste Vranov
nad Topľou a mestských častiach Čemerné a Lomnica.

KONÁRE A INÝ BIOLOGICKÝ ODPAD - ČO S NÍM?
V priebehu jarných mesiacov (marec,
apríl, máj) občania mesta nahlásia na
dispečing vývozu 057/ 44 63 363 do stredy daného týždňa množstvo, stav bio
odpadu (konáre, tráva lístie,...), ulicu, číslo
domu a následne bude uskutočnený zber
uvedených odpadov. Občania, ktorí
uskladnia bio odpady vo vreciach, spoločnosť, ktorá realizuje zber zabezpečí ich
výmenu, resp. ich vyprázdnenie na mieste
zberu. K uvedenému systému pristúpilo
mesto z dôvodu, že na zriadených stanovištiach sa v značnej miere nachádzali aj
iné, nežiadúce odpady (hlavne objemné
odpady a komunálne odpady), kde vznikali nemalé problémy pri zabezpečení oddele-

nia a legálneho zhodnotenia bio odpadov. V
mesiaci marec sa vývoz bio odpadov
uskutočni 19., 20., 26., a 27. 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 6:0015:30 h. a v sobotu 6:00-12:00 h.
Za uloženie odpadu mimo miest na to
určených hrozí občanom podľa zákona
o odpadoch pokuta do výšky 165,97, pri
nelegálnom nakladaní so stavebným
odpadom až do výšky 663,88 €.
Ing. M. Kopčo, oddelenie ŽP a dopravy

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

NOVONARODENÉ DETI

JUDr. Jozef Hrindák, Mária Hudáková,
Pavlina Beličáková, MUDr. Pavol Čandik,
Mária Hricová, Štefan Hreško, Štefan
Kostura, Mária Novická, Mária Mikulová,
Tamara Kuzminych, Katarína Jalčová,
75-roční: Helena Havrillová, Helena
Onderková, Mária Čorbová, Zuzana
Hrušková, Helena Bilinská, Anton
Komár,
Mária
Adamová,
Anna
Srogoňová, Jozef Višňovský, 80-roční:
Ján Lengvarský, Jozef Vodila, Andrej
Matta,
Emília
Orságová,
Anna
Lukačová, Jozef Sabo, 85 roční: Oľga
Manajlová, Anna Vodinská, Alojz Vlček,
Ing. Július Čačko, Bartolomej Daňo, 90 MANŽELSTVO UZAVRELI ročná: Magdaléna Čačková, 95-ročný:
24. 1. Roman Oravec a Michaela Jozef Sabol. Srdečne blahoželáme!
Tirpáková, 29. 1. Martin Gábor a Emília
Tomášová, 5. 2. Igor Makula a Janka
OPUSTILI NÁS
Bužová, Miroslav Maľár a Blanka
7. 1. Jozef Šesták 62-ročný, 9. 1.
Zajacová, Vladislav Madej a Tatiana
Šebestová, Peter Leporis a Amália Rudolf Šoltés 69-ročný, 18. 1. Ján
Juhásová, 7. 2. Peter Karas a Lucia Rybarčák 87-ročný, 25. 1. Vladimír Serva
62- ročný, 26. 1. Emília Podivinová 83Karpáčová
ročná, 28. 1. Pavol Medeši 80-ročný, 1. 2.
Anna Baníková 87-ročná, 2. 2. Alžbeta
JUBILANTI
V mesiaci február - 70-roční: Jozef Karhutová 96-ročná, 4. 2. Ing. Jozef
Ščepaník, PhDr. Jozef Mudroň, Demáček 70-ročný, 8. 2. MUDr. Viliam
Gertruda Gdovinová, Mária Kukučková, Mihalčin 67-ročný.
2. 1. Marko Bujko, 6. 1. Kevin Bartko 8.
1. Lenka Hašuková, 9. 1. Filip Ballek,11.
1. Gabriel Červeňák, 14. 1. Martin
Kovalský, 16. 1. Anna Klimkovská,
Andrea Kridlová, 17. 1. Barbora
Piskorová, 19. 1. Peter Vicen, 23. 1.
Martin Pavlečko, 25. 1. Tirpáková ( krstné
meno neurčené), 26. 1. Adam Broniš,
27. 1. Nikoleta Pohlodková, Tomáš
Sekerka, Nela Ďurašová, 29. 1. Vivien
Varechajová, Zoja Jevčáková, 30. 1.
Viktor Jakub Zimný, Miroslava Daňová, 2.
2. Šimon Dragula
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Harmonogram vývozu
komunálneho odpadu
Vzhľadom k tomu že došlo k zmene
harmonogramu vývozu a pre lepšiu
informovanosť občanov nášho mesta
uverejňujeme harmonogramy pre
vývoz komunálneho odpadu od rodinných domov a bytových domov na sídliskách.
Nádoby 110 l - 1x týždenne –
rodinné domy
Utorok: ulice Dr. C. Daxnera,
Pribinova, Rázusova, Štúrova, Hviezdoslavova, Hlovíkova, M.R. Štefánika,
Nám. Slobody, Duklianskych hrdinov,
Staničná,
B. Němcovej,
Dlhá,
Záhradná, Obchodná, Krátka, Pod
dolami, Podhrunská, Na vŕšku,
Nemocničná, Lesná, Mierová, M.
Benku, Mlynská, Mestská časť Vinice:
ulice Viničná, Slnečná, Urxova, Gen.
Svobodu, Jarná,
Mestská časť Rodinná oblasť: ulice
Sládkovičova, Domašská, Komenského,
Školská, J. Matušku, Nerudova, P. J.
Šafárika, Sládkovičova,
Streda: ulice Hronského, Na hrunku,
Dobrianskeho, Bernolákova, Ondavská,
Janka Kráľa, Kalinčiakova, IBV Dubník,
Ulica 1. mája, Toplianska,
Štvrtok:
ulice
Budovateľská,
Mestská časť Lomnica: ulice Lomnická,
Palárikova, Porubská, Vajanského,
Záborského, Mestská časť Čemerné:
ulice Sadová, Kvetná, Svätoplukova,
Tolstého, Gorkého, Tehelná, Cintorínska, Zimná, Lesnícka, Trepská,
Herlianska,
Prešovská, Veterná,
Slanská, Opálová, Jarková, Makovická,
Čemernianska,
Ružová,
Kukučínova, Železničná, Kpt. Nálepku,
Puškinova, Toplianska
Nádoby 1 100 l – bytové domy
Pondelok: Sídlisko II, Sídlisko 1.
mája, sídlisko Okulka, sídlisko Lúčna,
ulice Mlynská, Budovateľská –
Ekostav, ZŠ Bernolákova, Tržnica,
Vranovská nemocnica, Čemerné –
Cintorínska
Utorok: sídlisko Juh, PNZ, Staničná
ulica, Rodinná oblasť
Streda: Sídlisko II, Sídlisko I, Lúčna,
Okulka , Mlynská, Tržnica, Čemerné –
Cintorínska
Štvrtok: Rodinná oblasť, Dubník,
Budovateľská + priemyselný zákazníci
a fyzické osoby (podnikatelia), Čemerné - Cintorínska
Piatok: Sídlisko 1.mája, Sídlisko II,
sídlisko Lúčna, sídlisko Okulka, sídlisko
Juh, Mlynská ulica, ZŠ Bernolákova

VRANOVSKÝ HLÁSNIK - informačný spravodaj Mesta Vranov nad Topľou. Vydáva Mestský úrad Vranov nad Topľou.
Redakčná rada: predseda: Ing. Eva Pčolinská, prednostka MsÚ, členovia: Ing. arch. Jozef Balog, Mgr. Gabriela Brandoburová,
Ing. Mária Ivanišinová, Mgr. Andrej Krišanda, Ing. Anna Liberková, Ing. Vlasta Štefániková, Ing. Helena Ungrádyová, Bc. Mária
Kopková. Adresa redakcie: Mestský úrad, Dr. C. Daxnera 87, 093 16 Vranov nad Topľou. Telefón: 057/44 22 551-3, fax: 057/44 22
929, e-mail: mesto@vranov.sk. Tlač: PRINTON, s. r. o., Vranov nad Topľou. Počet výtlačkov: 7 300 ks. Registračné číslo RP 301/2007.
V súlade s § 6 ods. 3 zákona č. 167/2008 Z. z. (Tlačový zákon) uverejňujeme, že vlastníkom novín VRANOVSKÝ HLÁSNIK je mesto
Vranov nad Topľou.

