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CENA DENNÍKA HOSPODÁRSKE NOVINY

MESTO PRE BIZNIS 2009

Ocenenie, ktoré mesto získalo je
umiestnené vo vestibule MsÚ.

OKIENKO PRIMÁTORA
Vážení spoluobčania,

vstúpili sme do nového roka s novými predsavzatiami.
Od vedenia mesta i celého poslaneckého zboru sa očakáva, že rok 2010 bude pre naše mesto úspešným a prelomovým rokom najmä vo zvyšovaní kvality života využívaním fondov Európskej únie. V tejto oblasti je Vranov veľmi
úspešný.
Naše mesto má všetky predpoklady vytvárať nové pracovné miesta najmä v priemyselnom parku. Veď Vranov
bol Hospodárskymi novinami a inými agentúrami vyhodnotený ako mesto, ktoré má pre biznis v celom Prešovskom
kraji najlepšie podmienky. Utlmovaním hospodárskej krízy
sa situácia môže podstatne zmeniť k lepšiemu v zabezpečovaní nových pracovných miest.
Veľmi priaznivá odozva občanov je na rekonštrukciu centra mesta. Všetci sa tešíme na novú tvár námestia, na zrekonštruované školy a dom kultúry, na nové parkoviská i na
radikálne riešenie separovania odpadu a čistoty v meste.
Dôjde k rekonštrukcii domova pre seniorov a verím, že
získame prostriedky aj na výstavbu nového sociálneho
zariadenia pre seniorov.
Zo strany verejnosti prichádza veľa kritiky na správanie
mládeže. Mali by sme si uvedomiť, že mládež je taká, akú
sme si vychovali. Myslím, že naši mladí ľudia majú dnes v
našom meste dostatok možností na vlastnú realizáciu, len
ich treba správne usmerniť. A na to má slúžiť rodina, škola
a mesto so svojimi organizáciami. Chceme rozšíriť naše
športoviská – sprístupniť zimný štadión a dúfam, že aj štadión s umelým trávnikom a atletickou dráhou. Nech mládež
viac športuje, nech sa vzdeláva a vtedy ju budeme menej
vidieť tam, kde ju vidieť nechceme.
Rok 2010 bude pre vedenie nášho mesta veľmi náročným, ale dosiahnuté výsledky môžu významným spôsobom pozitívne ovplyvniť život našich občanov. Preto
všetci prispejme k tomu, aby tento rok bol dobrým a
úspešným rokom pre mesto i pre nás všetkých.
PhDr. Tomáš Lešo, primátor mesta

Mesto Vranov nad Topľou získalo cenu denníka
Hospodárske noviny Mesto pre biznis 2009 ako najlepšie
mesto pre biznis v Prešovskom kraji. Cenu prevzal primátor mesta PhDr. Tomáš Lešo. Ide o projekt, ktorý zrealizovala agentúra MVK v gescii Národnej agentúry pre rozvoj
malého a stredného podnikania a Hospodárskych novín.
Predstavoval prieskum medzi podnikateľmi, kde sa hodnotilo vyše 70 ukazovateľov, hlavne v oblasti infraštruktúry a
kvality prostredia, podnikateľského prostredia, pracovného
trhu, kvality samosprávy. Tento projekt odhalí silné a slabé
stránky miest a otvorí nové možnosti na ďalšie skvalitňovanie podnikateľského prostredia a prezradí ako sú slovenské
lokality ústretové malým a stredným podnikateľom.

ROK 2009 V PODNIKANÍ
A CESTOVNOM RUCHU
Minulý rok 2009 bol jedným z najnáročnejších v podnikateľskom
prostredí vzhľadom na dopad hospodárskej krízy od roku 1989.
Samozrejme to zasiahlo aj zámery mesta.
Na konci roka 2008 sme odovzdali do užívania priemyselný park
Ferovo, kde sme podľa záujmu potencionálnych investorov predpokladali vytvorenie nových pracovných miest. Areál priemyselného
parku podľa uskutočnených rokovaní patrí medzi najlepšie. Žiaľ
kríza zasiahla predpokladané investičné zámery podnikateľských
subjektov, ktoré sa nemohli zrealizovať kvôli obrovskému poklesu
spotreby u konečných odberateľov. Aj v predošlom období prebiehali a v súčasnosti prebiehajú rokovania so záujemcami o investovanie v našom meste a veríme, že naplnenie priemyselného parku
perspektívnymi podnikateľmi sa nám aj podarí.
V oblasti obchodu a služieb bolo ukončených na území mesta
veľa polyfunkčných objektov, ktoré prispeli k skvalitneniu podnikateľského prostredia a kultúre predaja. V minulom roku pribudli
obchodné centrá Komunál a Family centrum a veľa nových prevádzok so zameraním na služby (masážne salóny, kaderníctva a
zariadenia slúžiace na regeneráciu a rekondíciu).
Tradíciu a kvalitu mestských jarmokov si pochvaľujú občania aj
samotní predajcovia. Vranovské jarmoky sú považované za silné
medzi obchodníkmi v rámci Slovenska. Zaznamenali sme nárast
záujmu predajcov zo zahraničia (Česko, Poľsko, Maďarsko). V
oblasti cestovného ruchu sa naše mesto stalo členom Združenia
cestovného ruchu Ekovalali, ktoré združuje 21 obcí a miest nášho
regiónu. Prvoradým cieľom tohto združenia je príprava a realizácia
aktivít pre rozvoj vidieckého turizmu, budovanie náučných chodníkov,
turistických chodníkov a cyklociest. Mesto na úseku podnikateľskom vydáva stanoviská k začatiu a ukončeniu podnikateľskej činnosti a rozhodnutia o prevádzkovom a predajnom čase. Aj v minulom roku bol zaznamenaný nárast podaných žiadostí o vydanie
súhlasu na podnikanie na území nášho mesta. Úspešne podnikať v
čase krízy síce nedokáže každý, ale mesto Vranov nad Topľou má
potenciál úspešných podnikateľov.
Mgr. Jaroslav Šandala,
správa majetku mesta a odd. podnikateľské a CR
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ZREALIZOVANÉ ROZVOJOVÉ PROGRAMY MESTA V ROKU 2009
Milí spoluobčania,

nakoľko tu máme nový rok, chceli by sme Vás informovať
o rozvojových programoch mesta, ktoré sa nám podarilo
zrealizovať v našom meste v priebehu minulého roka, roka
2009.
V centre mesta v priebehu minulého roka sa nám podarilo zrealizovať 2 okružné križovatky (pri obchodnom dome
BIILA a pred bývalým hotelom ROZVET), ktoré skrášlili
svojou výsadbou naše mesto, ale hlavne prispeli k bezpečnosti chodcov a dopravy, nakoľko dochádzalo tu ku každodenným kolíziam chodcov a dopravy. Križova tka pri
obchodnom dome BILLA predstavovala kolízny bod cestnej dopravy, hlavne pre autá, ktoré vychádzali z miestnych
bočných komunikácii a to z Hronského ulice – od obchodného domu BILLA a od Ondavskej ulice - od tržnice na
hlavnú cestu. Mesto Vranov nad Topľou vynaložilo na
výstavbu tejto križovatky 282 tis. EUR ( 8,5 mil. Sk), z toho
133 tis. EUR (4 mil. Sk) bolo vyfinancovaných z prostriedkov Prešovského samosprávneho kraja. Výstavba križovatky bola realizovaná firmou Skanska BS a. s., Košice a
okrasná výsadba stredu križova tky realizovala firma
Záhradnícke služby - Ing. Martin Boroš. Križovatka pred
bývalým hotelom Rozkvet predstavovala taktiež kolízny
bod cestnej dopravy a chodcov. Táto križovatka bola zrealizovaná v rámci začatého projektu: “Urbanisticko – architektonická úprava centra mesta“. Na výstavbu tejto križovatky mesto vynaložilo 300,2 tis. EUR (9 mil. Sk), z toho
164,6 tis. EUR (5 mil. Sk) bolo vyfinancovaných z prostriedkov Prešovského samosprávneho kraja, ktoré bude aj
zabezpečovať údržbu tejto križovatky prostredníctvom
Správy a údržby ciest PSK, Vranov. n. T. Túto križovatku
vrátane výsadby taktiež realizovala spoločnosť SKANSKA
BS a. s. V rámci tohto projektu „úpravy centra mesta“ sa
zrealizovali nové parkoviská, a to oproti bazilike a vedľa
pošty, zrealizovala sa úprava križovatky pri pošte, tvárnicová trasa a verejné osvetlenie. Taktiež sa začalo s realizáciou úprav pôvodných povrchov chodníkov a spevnených
plôch novou dlažbou. V stavebných prácach na úprave
centra mesta budeme pokračovať aj v tomto roku.
Ďalšou akciou zrealizovanou v minulom roku, ktorá získala pozitívne ohlasy občanov všetkých mestských častí
mesta, bola výstavba 5 – tich komplexných detských
ihrísk. Tieto ihriská boli otvorené dňa 1.6. 2009 t. j. na deň
detí. Detské ihriská sú určené pre deti od 6 – 12 rokov.
Súčasťou detských ihrísk sú preliezky, hojdačky, kolotoče,
lanové konštrukcie, pieskoviská a domčeky so šmýkačkami. Všetky komponenty ihrísk vrátane oplotenia spĺňajú
prísne bezpečnostné európske normy, ktoré sú v súčasnej

dobe pod veľkým drobnohľadom Slovenských inšpekcií.
Mesto vynaložilo na výstavbu týchto 5-tich ihrísk 66 tis.
EUR ( 2 mil. Sk). Túto stavbu realizovala firma Playsystém
s. r. o., Košice. Mesto tieto ihriská dalo do správy a údržby
Mestskému bytovému podniku a. s., Vranov nad Topľou.

Taktiež v júni minulého roka bola odovzdá do užívania
ďalšia stavba - Prečerpávacia stanica dažďových vôd na
ulici B. Němcovej. Táto stavba slúži na prečerpávanie
dažďovej vody z intenzívnej zrážkovej činnosti z Ulice B.
Němcovej, ktorá patrí k záplavovým lokalitám a na prečerpávanie vôd zo záplav. Stavba prečerpávacej stanice bude
čerpať dažďovú vodu a odvádzať ju výtlakom naspäť do
vodného toku Čičavka. Túto stavbu realizovala firma R. A.
S., Sveržov, okr. Bardejov. Prevádzkovateľom tejto stavby
je VVS a. s.. Celkový náklad stavby bol 148 tis. EUR (4,5
mil. Sk). Táto stavba bola v rámci protipovodňových opatrení financovaná z prostriedkov EU vo výške 95% a zvyšných 5% bolo vyfinancovaných z vlastných prostriedkov
mesta.
V minulom roku sme začali s rekonštrukciou Základnej
školy JUH, ktorá je k dnešnému dňu zrealizovaná na cca
80%. Túto rekonštrukciu školy plánujeme ukončiť v 1. polroku tohto roku,r.2010. Stavba rekonštrukcie pozostáva z
výmeny okien a dverí za plastové, výmena existujúcej plochej strechy za sedlovú vrátane novej krytiny a tepelnej izolácie a zateplenie všetkých pavilónov školy. Zrealizovaním
tejto stavby dôjde k zlepšeniu kvality pobytu a pohody žiakov v škole a zároveň sa zníži energetická náročnosť stavby. Túto stavbu realizuje firma EKOSVIP a. s., Sabinov.
Celkový náklad stavby je 1,3 mil. EUR (39 mil. Sk), ktorá je
financovaná z prostriedkov EU vo výške 95% z celkových
oprávnených nákladov a zvyšných 5% je financovaných z
vlastných prostriedkov mesta.
V októbri minulého roka došlo k rozšíreniu kamerového
systému o ďalšie 4 kamery o rozpočtovom náklade 37,5 tis €.
Na mieste starého zimného štadióna - klziska sa v minulom roku začala realizovať výstavba nového Zimného štadióna na Ulici B. Němcovej. Zimný štadión je tvorený zakrytou ľadovou plochou a vytvorením zázemia – šatní, soc.
zariadení, strojovne, priestor na predaj vstupeniek, informátor. Táto stavba bude vybavená najmodernejším zariadením
na chladenie, vzduchotechnikou. Stavba bola doposiaľ
financovaná z vlastných prostriedkov mesta a finančných
prostriedkov zo Zväzu ľadového hokeja, ktorý prispel na
túto stavbu vo výške 116,18 tis. EUR (3,5 mil. Sk). Stavbu
realizuje firma BETPRES s. r. o., Vranov nad Topľou. Táto
stavba v súčasnosti je pozastavená z dôvodu nedostatku
finančných prostriedkov. Časť stavby – klzisko
by sme chceli sprevádzkovať do konca tohto
roka 2010. Veríme, že aj tento rok získame
ďalšiu dotáciu na výstavbu štadióna.
Z dôvodu riešenia nedosta tku bytov v
našom meste, začalo mesto v minulom roku s
realizáciou výstavby Bytového domu A3 - 61
bytovej jednotky na Sídlisku Lúčna o rozpočtovom náklade 2,66 mil. EUR (80,1 mil. Sk).
Výstavbou bytového domu pribudne 61 bytov
(1,2 3 - izbové byty). Na financovanie týchto
bytov získalo mesto dotáciu z MVaRR v sume
639 tis. EUR (19,3 mil. Sk) a získalo úver zo
ŠFRB v sume 1,885 mil. EUR (56,8 mil. Sk).
Zvyšných 136 tis. EUR (4 mil. Sk) je vyfinancovaných z vlastných prostriedkov mesta. Túto
stavbu
realizuje
spoločnosť
Stavo term
Michalovce s.r.o. Stavba bude ukončená začiatkom roka 2011.
Ing. Vlasta Štefániková,
vedúca odboru výstavby, ŽP a dopravy
Detské ihrisko na Sídlisku I
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SOCIÁLNE SLUŽBY MESTA
Sociálna činnosť je orientovaná na 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 2009 bola poskytovaná opatrovateľská služba
mesačne 72 občanom prostredníctvom 42 opatrovateliek, v
rámci opatrovateľskej služby bol denne zabezpečovaný rozvoz
obedov pre cca 20 občanov zo zmluvne dohodnutých zariadení. Opatrovateľskú službu mesto poskytuje v domácom prostredí v byte opatrovaného a v Dome s opatrovateľskou službou
na Duklianskych hrdinov, kde je 26 malometražnych bytov.
Pre osamelých a zdravotne postihnutých starých občanov bolo
zabezpečované sprostredkované stravovanie v zmluvne dohodnutých zariadeniach, ktorými sú Zariadenie pre seniorov a Územný spolok SČK, zároveň občanom s nízkym dôchodkom mesto
mesačne doplácalo ku odobratému obedu príplatok, ktorý v
roku 2009 bol vyplatený na stravu seniorom vo výške 1 434
EUR. Pre seniorov má mesto vytvorené podmienky a primerané
vybavenie v denných centrách na území mesta, v ktorých občania
majú možnosť realizovať podľa záujmu svoje voľnočasové aktivity.
V denných centrách Centrum, Rodinná oblasť, Čemerné,
Lomnica, Dlhá a pri Zariadení pre seniorov si členovia organizovali v priebehu roka rôzne aktivity - akcie pri príležitosti MDŽ,
Dňa matiek, Mesiaca úcty k starším, poznávací zájazd po kultúrnych pamiatkach ap. V roku 2009 došlo k zmenám, zákonom o
sociálnych službách sa za základné činnosti denných centier
považuje záujmová činnosť a sociálne poradenstvo. Zároveň sa
rozšíril okruh osôb, ktoré navštevujú denné centrum okrem seniorov je to starý rodič s vnukom, resp. rodič s dieťaťom.
Občania v hmotnej núdzi alebo občania ktorých príjem nepresiahne 1,3 – násobok životného minima a požiadali o sociálnu
pomoc bola táto poskytnutá vo forme jednorázovej dávky
alebo mimoriadneho finančného príspevku v roku 2009 na zvýšené náklady na lieky, ošatenie a iné zvýšené náklady. Tieto príspevky boli poskytnuté pre občanov vo výške 5 500 EUR. Pomoc
vo forme dotácií bola poskytnutá 5 organizáciám združujúcim
zdravotne a telesne postihnutých občanov mesta na sociálne
a záujmové aktivity vo výške 2 313 EUR.
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 42 023,27 EUR, dotácie na školské potreby vo výške 16
014,50 EUR. Za občanov v hmotnej núdzi boli zabezpečované
úhrady nájomného správcovi bytov MsBP, a.s., a od 1. 8. 2009
Bytovej správe ZAK s.r.o., prostredníctvom inštitútu osobitného
príjemcu. Mesačne za 45 občanov bolo správcovi MsBP, a.s.,
uhradené nájomné za rok 2009 vo výške 39 640,39 EUR a správcovi Bytová správa ZAK uhradené nájomné za rok 2009 vo výške
3 763,80 EUR, 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
zanedbaním povinnej školskej dochádzky cca pre 30 detí mesačne, rodinné prídavky boli rodinám poskytované vo vecnej forme v
celkovej sume 12 880 EUR. Záverom roka bolo poskytnutých
65 vianočných balíčkov pre deti, ktoré sa stali sirotami a pre
občanov ohrozených sociálnym vylúčením.
V roku 2009 mesto pokračovalo v projekte Terénna práca v
meste Vranov nad Topľou. V projekte pracuje 9 terénnych pracovníkov, ktorí sa zameriavajú na sociálnu prácu prevažne v teréne, konkrétne na problémové rodiny a jednotlivcov, na predchádzanie záškoláctva, hygienu bývania, dodržiavania zásad spolužitia, platenie nájomného, spolupôsobenie pri zabezpečovaní
povinného očkovania detí, hygienických návykov ap.
Ing. Mária Ivanišinová,
vedúca odboru sociálneho a zdravotníctva
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KULTÚRA 2009
Kultúra tvorí osobitne významnú súčasť života nášho mesta. Vo
veľkej miere je odkázaná len na mestský rozpočet, ale i tak sa dá
konštatovať, že sa zachovali všetky tradičné podujatia a festivaly, že boli zorganizované mnohé kultúrno-spoločenské
podujatia pre rôzne záujmové skupiny divákov na vysokej spoločenskej úrovni.
Centrom kultúry bol Dom kultúry (DK), v ktorom naša príspevková organizácia – Mestský dom kultúry (MsDK) pripravila
viaceré nápadité podujatia, či už tradičného charakteru alebo
ponúkla i podujatia nové a v neposlednej miere i cez nakupovanú
kultúru v priebehu roka sprostredkovala verejnosti vystúpenia
známych umelcov. Začiatkom roka 2009 sa v priestoroch DK
usporiadalo významné kultúrno-spoločenské podujatie, 9. Ples
Vranovčanov. Úpravu priestorov a technické zabezpečenie realizoval kolektív pracovníkov MsDK. Takto vyzdobené priestory
boli využité aj na usporiadanie Valentínskeho večera, ktorý sa v
priestoroch DK konal po prvýkrát. MsDK začal nový cyklus
zábavných programov pre strednú a staršiu generáciu občanov
pod názvom Klubové večery. Tieto sa stretli s veľmi pozitívnym
ohlasom nielen u občanov nášho mesta, ale aj v širokom okolí.
Cieľom bolo umožniť občanom stráviť sobotný večer s dobrou
hudbou v príjemnom prostredí. Novinkou je zriadenie mestskej
internetovej televízie, ktorej vysielanie zabezpečuje MsDK. V
roku 2009 bolo skvalitnené aj technické zabezpečenie DK.
Vynovené osvetlenie, ozvučenie a mobilné pódium skvalitnilo
technické zabezpečenie mestských podujatí. K dobrej úrovni
kultúry prispela aj systematická činnosť Zboru pre občianske
záležitosti, občianske obrady a slávnosti boli verejnosťou veľmi
pozitívne prijímané a hodnotené. Zrekonštruovaná bola kaplnka
v areáli vojenského cintorína v Čemernom a kaplnka na pamiatku padlým v 1. a 2. sv. vojne v areáli hlavného mestského cintorína na Mlynskej ulici. Za účinnej podpory mesta udržalo svoju
kvalitu mnoho súborov, ktoré svojou cieľavedomou činnosťou
úspešne reprezentovali mesto doma a v zahraničí.
Najvýznamnejšou udalosťou pre kultúru v našom meste je
podpísanie Zmluvy medzi mestom Vranov nad Topľou a
Ministerstvom regionálneho rozvoja Poľskej republiky o
financovaní projektu „Ochrana kultúrneho dedičstva historických regiónov Zemplína a Rzeszowského vojvodstva, tradícia – súčasnosť – budúcnosť“. V rámci tohto projektu sa realizuje modernizácia domu kultúry, čím sa vytvorí zázemie pre
budúcu poľsko-slovenskú spoluprácu na poli kultúry. Týmto
nadobudne kultúra v meste novší, medzinárodný charakter, čo v
konečnom dôsledku bude mať významný vplyv na ďalší kultúrny
život v našom meste.
Viera Machková, vedúca oddelenia kultúry

Valentínsky večer v DK
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PREVENCIA KRIMINALITY
V roku 2009 získalo mesto Vranov nad Topľou z prostriedkov štátneho rozpočtu, konkrétne Ministerstva vnútra SR finančné prostriedky na 2 projekty
v oblasti prevencie kriminality. Jeden na dobudovanie kamerového systému
mesta a jeden na nové metódy práce pedagogických pracovníkov vo vzťahu
k žiakom základných škôl.

PROJEKT: MESTSKÝ KAMEROVÝ SYSTÉM
Jednou z hlavných úloh mesta je
ochrana nielen svojho vlastného
majetku, ale aj majetku, zdravia a
bezpečnosti občanov a návštevníkov
mesta. V súvislosti s tým sa mesto
snaží prijímaním a realizovaním rôznych opatrení prostredníctvom mestskej polície o postupné znižovanie a
eliminovanie vandalizmu. Dôležitým
nástrojom prevencie kriminality v
meste je využívanie monitorovacieho
kamerového systému. Tento systém
bol vo Vranove nad Topľou nainštalovaný v decembri 2005 a od svojho
zriadenia prispieva k zaisteniu a
zvýšeniu bezpečnosti občanov
mesta, je základným článkom pri
ochrane majetku mesta a jeho obyvateľov. Realizáciu kamerového systému vykonala v tom čase michalovská firma Syteli.
V širšom centre mesta tak pribudli
tri rotačné kamery, ktoré boli
umiestnené na budove Rozkvetu,
na bytovom dome č. 969 a pred
domom potravín. Celkový náklad
na kamerový systém predstavoval

35 186 € /1 060 000 Sk/ a Ministerstvo vnútra nám poskytlo čiastku
13 278 €. /400 000 Sk/. V roku 2007
pristúpili poslanci mestského zastupiteľstva k ďalšiemu dôležitému rozhodnutiu, keď schválili 1 mil. Sk z
vlastných zdrojov na rozšírenie
kamerového systému. Zároveň
schválili chránené pracovisko, v
rámci ktorého boli prijatí 4 zamestnanci so zdravotným postihnutím,
ktorí obsluhujú kamery a zároveň
prijímajú telefonáty z telefónnej linky
159. Týmto rozhodnutím pribudla
rotačná kamera do Čemerného a
na Budovateľskú ulicu. Statická
kamera bola nainštalovaná na ZŠ
Bernolákova a ďalšie dve statické
na budovu mestského úradu.
V roku 2009 mesto vypracovalo
ďalší projekt na rozšírenie kamerového systému. Ministerstvo vnútra
nám poskytlo čiastku 30 000 € a z
vlastných zdrojov mesto prispelo 7
500 €. Na základe toho bol v mesiaci
október 2009 rozšírený kamerový
systém o ďalšie tri rotačné kamery

Príslušník MsP pri monitorovaní a obsluhe kamerového systému

a jednu statickú. Tieto kamery boli
umiestnené na Staničnej ulici, na
Ulici M. R. Štefánika (letisko), na
kruhovú križovatku pri ZŠ Lúčna a
statická kamera bola umiestnená
na Rodinnej oblasti. V súčasnosti
mestský kamerový systém pozostáva z 8 rotačných a 4 statických
kamier.
Kamerový systém má nezastupiteľnú úlohu v potieraní kriminality
jednak ako nástroj jej prevencie, a
jednak ako nástroj jej odhaľovania.
Inštaláciou kamier sme minimalizovali porušovanie verejného poriadku,
ich preventívnym pôsobením zamedzujeme aj iným negatívnym protispoločenským javom.
Prostredníctvom kontroly určeného priestoru monitorovacím kamerovým systémom sa nám darí znižovať všeobecnú kriminalitu, vandalizmus a znečisťovanie verejných priestranstiev najmä vo večerných a nočných hodinách. Zároveň zvýšiť ochranu majetku mesta a občanov,
ochranu bezpečnosti a zdravia obyvateľov a návštevníkov nášho mesta.
A to bolo a je naším hlavným cieľom.
V roku 2009 vykonávala mestská
polícia preventívnu činnosť okrem už
spomenutého kamerového systému
aj inými aktivitami. Príslušník mestskej polície sa na základnej škole
Juh stretával v rámci vyučovania so
žiakmi 5. ročníka a hovoril im o
aktuálnych problémoch (drogy, alkoholizmus, gamblerstvo, násilie, rasizmus, atď.).Takýmto druhom prevencie sme sledovali zníženie správania
vedúceho k páchaniu priestupkov.
Vychádzali sme z predpokladu, že
dieťa si ľahšie osvojí pozitívne normy
a hodnoty ako dospelý. Ďalšie prednášky vykonali príslušníci mestskej
polície na materských školách. V
tomto prípade išlo hlavne o dopravnú
výchovu, ale zároveň aj priblíženie
práce mestskej polície deťom. V preventívnych akciách budeme pokračovať aj naďalej a plánujeme ich realizovať na všetkých základných a
materských školách v našom meste.
PhDr. Jozef Baran,
náčelník mestskej polície
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PROJEKT: ŽIVOT MÁŠ LEN JEDEN
Tento projekt realizovalo mesto na ZŠ Lúčna Námestie Jána
Pavla II. 827/26 Vranov nad Topľou od apríla 2009 do novembra 2009. V rámci projektu sme sa rozhodli uskutočniť výraznú
zmenu v správaní a konaní našich žiakov formou prednášok,
modelových situácií na vyučovacích hodinách. Žiaci sa zúčastnili na prednáškach o nepriaznivých spoločenských podmienkach s negatívnymi účinkami na sociálne skupiny. V rámci preventívneho opatrenia žiaci negatívne javy maľovali, laminovali a
vystavovali na prezentáciách triedy. Do projektu sa zapojilo 270
žiakov piateho a deviateho ročníka. V oblasti prevencie kriminality sa žiaci zúčastnili týchto aktivít: prednášky s policajtom,
psychológom, besedy s učiteľmi o tom ako prežívať voľný čas,
aké dôležité je mať celoživotnú záľubu, a o tom, že keď to človek má, je šťastný a nemôže páchať trestné činy a byť zlý.
Poznatky a zážitky z besied a prednášok žiaci maľovali na
plagáty, ako negatívne zážitky a pozitívne zážitky. Tak vznikla
kniha dobra a zla. Týmito aktivitami sa pripravili na film, ktorý
bol natočený na spoločnom pobyte vo V. Tatrách (zúčastnili sa
ho vybraní najaktívnejší žiaci) s priamymi výpoveďami žiakov
„Ako sa chcem zmeniť“; „Ako chcem pomôcť druhým“.
Teda výsledkom projektu je aj natočený film Ako sa chcem
zmeniť - ako chcem pomôcť druhým. Slávnostná prezentácia
projektu s ukážkou filmu a výstavy bola na škole dňa 16. 12.
2009. Slávnostnú prezentáciu viedli žiaci. Na projekt bolo
poskytnutých 5 000 eur.
Tento projekt sme sa rozhodli realizovať, aby sme správne
navodili u žiakov hodnotovú orientáciu životného štýlu, postoju k
životu, využívaniu voľného času, vplyvu médií a moderných
informačných technológii. Naši žiaci svoj názor na život prezentujú ako život bez zmyslu, žijú ho len tak, ako sa dá, každý deň si
treba užiť. A práve užitie sa spája s agresivitou, šikanovaním,
negatívnymi javmi a páchaním trestných činov. Týmto projektom
chceme u žiakov zanechať stopu v podobe zapamätania na
celý život, ako sa majú vystríhať negatívnym javom, že sa môžu
stať páchateľmi alebo obeťami trestnej činnosti.
Sme presvedčení, že to, čo žiak prežije, vypočuje si sám a
urobí z toho učebný materiál a následne vytvorí film s vlastnou
výpoveďou, čo prežil, čo si vypočul, zanechá v ňom trvalé zážitky. Na spoločnom pobyte sa úplne ináč žiaci prejavujú. Pobyt žiakov mal sebaochrannú a sebaaktualizačnú funkciu a do budúcnosti prinesie divákom (žiakom) znižovanie rizík, negatívnych
javov a minimalizáciu negatívnych prejavov, a o to nám v
tomto projekte išlo.

Žiaci ZŠ Lúčna pri otvorení projektu.

PaedDr. Blažena Matisová, riaditeľka školy

Výtvarné práce žiakov ZŠ Lúčna.

KANCELÁRIA PRVÉHO KONTAKTU V PIATOM ROKU PREVÁDZKY
AKO SÚ OBČANIA SPOKOJNÍ?
Vážení občania, 14. októbra 2005 sme
v mestskom úrade zaviedli nový spôsob
obsluhy občanov pri vybavovaní úradných
záležitostí zriadením kancelárie prvého
kontaktu. Radi by sme poznali váš názor
na to, či vám toto pracovisko uľahčilo, zjednodušilo vybavovanie záležitostí na
našom úrade a či prinieslo zlepšenie v
poskytovaní služieb mesta.
Ak ste mali osobnú skúsenosť s
činnosťou kancelárie prvého kontaktu
a ste ochotní venovať čas odovzdaniu svojich skúseností, môžete vyjadriť svoje názory prostredníctvom
odpovedí na nasledujúce otázky a
odovzdať ich pri vašej najbližšej návšteve mestského úradu v kancelárii
prvého kontaktu do 30. 6. 2010.

DOTAZNÍK

Zjednodušilo sa podľa vášho názoru zriadením kancelárie prvého kontaktu vybavovanie
úradných záležitostí na Mestskom úrade vo Vranove n.T. ?
áno
nie - viac mi vyhovoval predošlý spôsob vybavenia na príslušnom odbornom pracovisku
Museli ste okrem kancelárie prvého kontaktu navštíviť aj iné pracovisko Mestského
úradu vo Vranove nad Topľou (okrem pokladnice)?
áno
nie
Boli ste spokojný(á) s formou vybavenia v kancelárii prvého kontaktu pri podaní vašej
záležitosti?
áno
nie
Dostali ste v kancelárii prvého kontaktu všetky potrebné informácie?
áno
nie
Boli ste spokojný(á) s prístupom zamestnanca tejto kancelárie?
áno
nie
Navrhnite vašu predstavu, ako by sme mohli činnosť kancelárie prvého kontaktu
skvalitniť:
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ŠKOLSTVO V ROKU 2009
Mesto v roku 2009 získalo značné finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ na obnovu škôl, čo zvýši predpoklady zlepšenia
vyučovacieho procesu. V oblasti výchovy a vzdelávania bol rok 2009
významný tým, že sa celoplošne započalo s uskutočňovaním Školských vzdelávacích programov na stupni predprimárneho vzdelávania – na materských školách a započalo sa s realizáciou nového
zákona v 2. a 6. ročníku ZŠ. Žiaci 9. ročníka v celku úspešne zvládli
Monitor – 2009 v testovaní, keď úspešnosť z oboch predmetov bola
v meste lepšia o 0,9 % ako je celoslovenský priemer. Sieť materských
a základných škôl na území mesta ostala nezmenená i keď sme
zaznamenali minimálny pokles žiakov ZŠ (o 15 žiakov) a detí MŠ (o
31 detí).
V oblasti starostlivosti o učiteľa rok 2009 bol význačný tým, že 1.
novembra 2009 nadobudol účinnosť zákon č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch, ktorý zohľadňuje najmä tých pedagogických
zamestnancov, ktorí podľa starej legislatívy absolvovali I. a II. kvalifikačnú skúšku a dáva možnosti všetkým učiteľom na získavanie kreditov pre I. a II. atestáciu a tým i platové zvýhodnenie.
Kedy na zápis do školy
Podobne ako po minulé roky s príchodom 15. januára nastáva čas
zápisu detí do prvého ročníka základných škôl. Legislatíva (zákon
č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov § 20) určuje termín od 15. januára do 15. februára, ktorý
predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť
povinnú školskú dochádzku.
Miesto a čas zápisu určuje obec všeobecne záväzným nariadením.
V podmienkach nášho mesta mestské zastupiteľstvo dňa 26. novembra 2009 uznesením číslo 347/2009 na základe návrhov riaditeľov
škôl schválilo tieto termíny zápisu detí do 1. ročníka základných
škôl v školskom roku 2010/2011 na území mesta takto:
* Základná škola Juh 1054 – 24. január 2010 (nedeľa) od 13.00
do 17.00 hod. v priestoroch školy.
* Základná škola Sídlisko II 1336 – 4. február 2010 (štvrtok) od
13.00 do 17.00 hod. v priestoroch školy.
* Základná školy Bernolákova 1061 – 2. február 2010 ( utorok)
od 14.00 do 17.00 hod. v priestoroch školy.
* Základná škola Lúčna, Námestie Jána Pavla II. 827/26 – 31.
január 2010 (nedeľa) od 14.00 do 17.00 hod. v priestoroch školy.
* Základná škola Kukučínova 106 – 9. február 2010 (utorok) od
14.00 do 17.00 hod. v priestoroch školy.
* Základná škola Lomnická 620 – 2. február 2010 (utorok) od
14.00 do 16.00 hod. v priestoroch školy.
Ak sa v uvedený deň zákonný zástupca s dieťaťom nemôže dostaviť k zápisu z rôznych príčin, určí škola náhradný termín zápisu, ktorý
zverejní. Základná škola pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky vyžaduje tieto osobné údaje:
a) meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo a trvalé bydlisko dieťaťa;
b) meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa a trvalé bydlisko
zákonných zástupcov.
Dieťa zapíše zákonný zástupca v základnej škole v školskom obvode, ktorý bol jednotlivým základným školám daný Všeobecne záväzným nariadením č. 86/2007 (informáciu o obvode školy podá každé
riaditeľstvo základnej školy), ak zákonný zástupca pre svoje dieťa
nevyberie inú základnú školu. Ak dieťa po dovŕšení 6. roku veku nie je
telesne alebo duševne vyspelé a ak o to požiada zákonný zástupca
odloží mu riaditeľ základnej školy začiatok povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok. O možnostiach a podmienkach odloženia
začiatku povinnej školskej dochádzky informuje zástupcu žiaka škola
pri zápise. Ak zástupca žiaka požiada o to, aby do školy bolo výnimočne prijaté dieťa, ktoré dovŕši 6. rok veku v čase od začiatku školského roka do konca kalendárneho roka, k žiadosti priloží vyjadrenie
Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie vo
Vranove nad Topľou a lekára. Zápis detí do materských škôl sa
uskutoční v termíne od 15. februára do 15. marca 2010, podľa
informácií riaditeliek jednotlivých materských škôl.
PaedDr. Štefan Orol, oddelenie školstva

Ilustračné foto

ŠPORT V ROKU 2009
Rozvoj športu sa darí napĺňať prostredníctvom
Mestského športového klubu – MŠK, Mestského futbalového klubu – MFK a priamymi dotáciami športovým
subjektom pôsobiacim na území mesta Vranov nad
Topľou. Ďalšie finančné prostriedky si kluby získavajú
od sponzorov a z členských príspevkov. Dotáciami sa
vytvárajú dobré podmienky nielen na tréning, ale aj na
účasť v pravidelných súťažiach, najmä mládeže o čom
svedčí aj to, že družstvo junioriek JUDA sa umiestnilo v
ankete o najúspešnejší kolektív Prešovského samosprávneho kraja roku 2009 v prvej trojici. V uplynulom
roku mesto prostredníctvom CVČ, MŠK a iných telovýchovných subjektov zabezpečovalo jednorázové podujatia pod záštitou primátora mesta, ako napríklad turnaj
vo volejbale dievčat, vo volejbale chlapcov, v hádzanej
dievčat, šachový turnaj, Vranovskú desiatku v cestnom behu, Primátorskú míľu a ďalšie podujatia. Táto
starostlivosť sa prejavuje aj v tom, že viacerí jednotlivci, ale aj kolektívy dosiahli v uplynulom roku vynikajúce výsledky v rámci Slovenska, ale aj Európy.
Nielen financie sú potrebné pre dobré fungovanie
klubov, ale aj nadšenci, fanatici športu, ktorí sú ochotní venovať desiatky ba stovky hodín svojho voľného
času práci s mládežou. A tým sa touto cestou chceme
poďakovať
Mgr. Andrej Krišanda, vedúci odboru školstva,
kultúry, mládeže a športu

Vranovčanka Andrea Krišandová na ME dorastencov v džude – Koper (Slovinsko).
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ÚZEMNÝ ROZVOJ MESTA V ROKU 2009
Hlavnou úlohou mesta v roku 2009 v oblasti územného rozvoja bolo dokončenie prípravy územného plánu mesta a jeho
schválenie. Tento rozvojový dokument mesta bol schválený mestským zastupiteľstvom v júni 2009 po zabezpečení všetkých
potrebných stanovísk. Po schválení územného plánu bola začatá príprava podrobnejších rozvojových dokumentov mesta
postupne v jednotlivých rozvojových lokalitách zadefinovaných územným plánom. Postupne budú rozpracované formou
územného plánu zóny a urbanistickej štúdie lokality v oblasti Lúčna – Dlhá ulica a nad Mlynskou ulicou.
V oblasti prípravy projektových zámerov pre získanie prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ bolo mesto v roku 2009
mimoriadne aktívne, o čom svedčí aj objem získaných prostriedkov vo výške viac ako 10 mil.€. Postupne boli spracované a riadiacim orgánom schválené projekty – Rekonštrukcia ZŠ Bernolakova, ZŠ Kukučínova, Materská škola Sídlisko
II, Rekonštrukcia DK v rámci Poľsko – slovenského projektu, Intenzifikácia separovaného zberu, Rekonštrukcia centra mesta v rámci projektu Regenerácie sídiel, ktorých realizácia sa započne v roku 2010. Z roku 2008 prešiel úspešný
projekt rekonštrukcie ZŠ Juh a je v súčasnosti v realizácii. Na vyhodnotenie ešte čakajú projekty podané v roku 2009 – Zmena
palivovej základne, v oblasti ochrany ovzdušia a projekt rekonštrukcie a modernizácie Zariadenia pre seniorov.
Ing. arch. Jozef Balog, vedúci odboru územného rozvoja

FINANCIE MESTA V ROKU 2009
Mesto Vranov nad Topľou sa v roku 2009 dobre zhostilo svojej úlohy pri zabezpečovaní plynulého prechodu na novú spoločnú
európsku menu - euro vo všetkých oblastiach svojej pôsobnosti, na úseku všetkých kompetencií, právomocí a úloh, ktoré boli zavedením eura dotknuté. Na financovanie mesta v roku 2009 mala negatívny dopad ekonomická a hospodárska kríza. Z dôvodu neustále klesajúceho výnosu dane z príjmov zo závislej činnosti, ktorá je mestu poukazovaná prostredníctvom daňového úradu a ktorá tvorí
rozhodujúcu časť vlastných príjmov mesta, rozpočet mesta v príjmovej a výdavkovej časti bol znížený o takmer 1 mil. €. Mesto muselo obmedziť poskytovanie dotácií do všetkých oblastí a z rovnakých dôvodov neboli zrealizované niektoré plánované akcie.
Dotácie z rozpočtu mesta
V roku 2009 v oblasti športu boli poskytnuté dotácie v celkovej výške 344 805,- €, z toho pre MŚK v sume 130 914,- €, pre MFK, a.
s. v sume 197180,- € a pre ostatné športové kluby a organizácie pôsobiace na území mesta v oblasti športu na podporu rekreačnej telesnej výchovy a športu a na šport pre všetkých v sume 16 711,- €. V oblasti kultúry boli poskytnuté dotácie pre neziskové organizácie,
občianske združenia a školy pôsobiace na poli kultúry v celkovej výške 5 395,- €. V sociálnej oblasti pre zväzy postihnutých a občianske združenia pôsobiace v sociálnej oblasti boli poskytnuté dotácie v celkovej sume 2 490,- €. V oblasti ostatných spoločenských služieb mesto poskytlo dotácie v celkovej výške 2 385,- €, z toho pre Územný spolok Slovenského červeného kríža vo Vranove nad Topľou
v sume 1 660,- € na humanitárnu činnosť, organizovanie akcií pre bezplatných darcov krvi a ostatné sociálno-zdravotné akcie a pre ďalšie
organizácie dotácie v sume 725,- €. Pre Slovenský zväz protifašistických bojovníkov dotácia na čiastočnú úhradu nákladov spojených s
účasťou priamych účastníkov odboja na oslavách 65. výročia Karpatsko-duklianskej operácie na Dukle a vo Svidníku, pre Slovenský zväz
záhradkárov na okresnú výstavu ovocia a zeleniny „Plody zeme a ľudských rúk“, pre Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím Vranov n. T. na prezentáciu výrobkov chránenej dielne na Radničkiných trhoch, na Benefičný koncert a na Vianočnú besiedku, pre
JÓNU, n. o. Vranov nad Topľou na čiastočnú úhradu nákladov Materského centra Slniečko.
Spracovanie programového rozpočtu mesta na roky 2010 – 2012
Mesto Vranov nad Topľou v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy zostavilo na rok 2010 – 2012 v poradí
druhý programový rozpočet, ktorý obsahuje okrem číselných údajov aj údaje o zámeroch a cieľoch mesta, čím sa zvýšila jeho vypovedacia hodnota, rozpočet sa stal prehľadnejší a čitateľnejší aj pre občanov.V decembri 2009 mestské zastupiteľstvo schválilo rozpočet na rok 2010, ktorý
v príjmoch a výdavkoch predstavuje objem 25 544,6 tis. €, čo je v histórii mesta najvyšší objem finančných prostriedkov. Programový rozpočet mesta Vranov nad Topľou predstavuje významný krok pri riadení rozpočtových zdrojov mesta v podobe zmeny pohľadu na rozpočet tým,
že rozdeľuje výdavky rozpočtu mesta do 15 programov podľa jednotlivých činností, aktivít a prác v živote mesta. Výsledky plnenia rozpočtu
budú prezentované v priebehu roka 2010 prostredníctvom médií.
Ing. Anna Liberková, vedúca ekonomického odboru
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NÁKLADY NA SEPARÁCIU ODPADU RASTÚ
Dosiahnuť stav vedomia u občanov, že každý je zodpovedný za znečisťovanie životného prostredia a tým aj za kvalitu života nás všetkých a aj budúcich generácií, je úloha
neľahká. S touto požiadavkou úzko súvisí záujem každej samosprávy dosiahnuť efektívnosť a ekonomickosť zberu, uskladnenia a zhodnocovania odpadov. Výnos z miestneho
poplatku sa v mestách používa výlučne na úhradu nákladov spojených s nakladaním s
komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi, t.j. na ich zber, prepravu, zhodnocovanie
a zneškodňovanie. Bohužiaľ, hospodárska kríza má výrazný dopad aj na odpadové hospodárstvo. Už od jesene minulého roku cena vyseparovaných druhotných surovín klesá
a náklady na ich zber, reguláciu a zhodnotenie neúmerne rastú. Na druhej strane zákon
o odpadoch v mestách a obciach od 01.01. 2010 povinne vyžaduje dôslednú separáciu.
V opačnom prípade bude štát uplatňovať značné sankcie voči samospráve a prenesene
aj voči nám, občanom. Ceny za uloženie odpadov na skládkach každoročne rastú a žiaľ,
získaná 4% úspora zo separácie nepostačuje pokryť zvyšujúce sa náklady spojené s uložením a likvidáciou komunálneho odpadu. Nemenej závažným faktorom, ktorý ovplyvnil
zvýšenie poplatku za komunálne odpady pre rok 2010 je aj nedisciplinovanosť niektorých
z nás pri vytváraní divokých skládok. Ich likvidácia pre mesto je povinnosťou vyplývajúcou
zo zákona. Všetky tieto okolnosti mali vplyv na stanovenie výšky poplatku pre rok
2010 nasledovne (výška poplatku je prepočítaná na osobu a deň) prvý a druhý člen
domácnosti: 0,0550 €/ osoba/ deň, tretí a štvrtý člen domácnosti 0,0350 €/ osoba/
deň, štvrtý a ďalší člen domácnosti 0,0200 €/ osoba/ deň.
Naďalej, tak ako doteraz, budú poskytované úľavy a to :
30 % u občanov, ktorí v danom kalendárnom roku dovŕšia 70 a viac rokov,
50 % u žiakov a študentov s ubytovaním mimo miesta trvalého bydliska,
50 % u občanov s výkonom práce a ubytovaním mimo miesta trvalého bydliska,
50 % u občanov v hmotnej núdzi.
Odpustenie alebo zníženie poplatku mesto priznáva na základe písomnej žiadosti podanej
u p. Karaščákovej – prízemie MsÚ č. dv. 57, alebo priamo v kancelárii prvého kontaktu. Žiadosť bude prejednaná až po zdokladovaní oprávnenia jej priznania doložením príslušných
dokladov.
Ing. Zuzana Košalková, vedúca oddelenia daní a poplatkov

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
NOVONARODENÉ DETI

22. 11. Lívia Čonková, 30. 11. Maroš
Punák, Daniel Vysoký, 7. 12. Samuel Mráz,
12. 12. Aneta Bažová, 14. 12. Bianka Žulkievičová, 15. 12. Zora Borošová, 17. 12.
Samuel Kentoš, 18. 12. Monika Badžová,
Tobiáš Homoľa, 22. 12. Štefan Čaraba, 29.
12. Kristián Kudla, 30. 12. Thobias Štefan
Topľanský, 31. 12. Martin Božik, Olina
Miľová, ROK 2010 - 1. 1. Jana Račková, 5.
1. Ema Sotaková, Šimon Senderák,

MANŽELSTVO UZAVRELI

2. 1. Tomáš Michalov a Veronika
Vrábelová, Štefan Kaliaš a Patrícia Ďuďová,
Ľubomír Žák a Mária Romanská, 7. 1.
Kamil Pačuta a Zuzana Čalfová, Marián
Farbár a Anna Jankárová, Jaroslav Gábor a
Gabriela Vidličková, 9. 1. Juraj Mišľavcev a
Michaela Salajová, Peter Čurgai a Janka
Majorošová, Jozef Makohus a Bc. Mária
Dombajová.
Jubilanti – December: 70-roční Milan
Malík, Zuzana Kulmanová, Štefan Mitruška,
Pavol Fil, Anna Cmárová, Mária Melníková,
Helena Dravecká, Ján Čižmárik, Pavol
Zimný, Ján Saxun, 75-roční: Zuzana
Labancová, Mária Závadská, Aladár

Mádlik, Margita Korbová, Ing. Pavol
Kaščák, Mária Kontirová, Anna Šimková,
Irma Švigarová, 80-roční: Mária Ihnátová,
Andrej Fejko, Mária Tkáčová, Božena
Dobošová, František Varga, 85-roční:
Terézia Popcová, Štefan Baník, 90-roční:
Andrej Korčinský, Anastázia Miňová, 95ročná: Anna Saxunová.
Srdečne blahoželáme!

OPUSTILI NÁS

5. 12. Jozef Karaffa 87-ročný, 8. 12.
Andrej Šesták 77-ročný, 14. 12. Jozef
Behun 89-ročný, MUDr. Andrej Lompart 69ročný, 18. 12. Bartolomej Moskaľ 83-ročný,
19. 12. Jozef Goga 61-ročný, 23. 12. Andrej
Jakubo 73-ročný.
V roku 2009 sa v našom meste narodilo
251 detí, manželstvo uzavrelo 187 párov,
rozviedlo sa 80 párov. V minulom roku
zomrelo 141 obyvateľov mesta. Svoje
okrúhle jubileum 60 rokov oslávilo 240
občanov, 70 rokov 132 občanov, 80 rokov
70 občanov, 90 rokov 13 občanov a 95
rokov 3 občania. Počas minulého roka sa
do nášho mesta prisťahovalo 259 a odsťahovalo 321 obyvateľov.
Spracovala: Bc. Mária Kopková,
oddelenie kultúry

HARMONOGRAM VÝVOZU
KOMUNÁLNEHO ODPADU NA ROK 2010

Pre väčšiu informovanosť občanov mesta
o spôsobe nakladania s komunálnym odpadom uverejňujeme podrobný harmonogram
vývozu komunálneho odpadu:
Nádoby 110 l a 120 l pri rodinných
domoch vývoz 1x za týždeň
Utorok: ulice Dr. C. Daxnera, Pribinova,
Rázusova, Štúrova, Hviezdoslavova,
Hlovíkova, M.R. Štefánika, Námestie
Slobody, Duklianskych hrdinov, Staničná, B.
Němcovej, Ulica 1.mája, Viničná, Toplianska,
Slnečná, Gen. Svobodu, Mierová, M.
Benku, E. Urxa, Mlynská, Dlhá, Záhradná,
Obchodná, Krátka, Na vŕšku, Pod dolami,
Podhrunská, Nemocničná, Jarná, Lesná,
Sládkovičova,
Školská,
Domašská,
Komenského, Šafárikova, Nerudova, J.
Matušku.
Streda:
Na
hrunku,
Hronského,
Budovateľská, Dobrianskeho, Ondavská,
Bernolákova, J. Kráľa, Kalinčiakova, Dubník.
Štvrtok: ulice Budovateľská a Dobrianského (časť za Allianz a rešt. Babylon)
Mestská časť – Čemerné: ulice Sadová,
Kvetná, Svätoplukova, Tolstého, Gorkého,
Tehelná, Cintorínska, Zimná, Lesnícka,
Trepská, Herlianska, Prešovská, Veterná,
Slanská, Opálová, Jarkova, Makovická,
Čemernianska, Ružová, Kukučínova, Železničná, Kpt. Nálepku, Puškinova, Toplianska,
Mestská časť – Lomnica: ulice Lomnická,
Palárikova,
Porubská,
Vajanského,
Záborského
Nádoby 1100 l pri bytových domoch
vývoz 2 - 3 x za týždeň
Pondelok: Sídlisko 1. mája, Okulka, Mlynská
ulica, Sídlisko I, Sídlisko II, Sídlisko Lúčna, ulica
Budovateľská, ZŠ Bernolákova, Tržnica,
Vranovská Nemocnica, Cintorínska ulica
Utorok: Sídlisko Juh, Rodinná oblasť,
Staničná ulica
Streda: Sídlisko Okulka, ulica Mlynská + pri
škole, Sídlisko II, Sídlisko Lúčna, ulica
Cintorínska, Tržnica.
Štvrtok: Rodinná oblasť, Dubník, Budovateľská + priemyselní zákazníci a fyzické
osoby (podnikatelia), Cintorínska,
Piatok: Sídlisko 1. mája, Sídlisko Okulka,
Sídlisko I, Sídlisko II, Sídlisko Juh, Sídlisko
Lúčna, ZŠ Bernolákova, Ulica duklianskych
hrdinov a Mlynská ulica. Ing.Marcel Kopčo
oddelenie ŽP a dopravy
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