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Vážení spoluobčania,

je pre mňa veľkou cťou poďakovať všetkým voličom v meste za účasť v komunálnych
voľbách v novembri 2010. Zároveň si veľmi vážim dôveru, ktorú som dostal od občanov tým,
že som bol zvolený za primátora na nasledujúce obdobie.
V predchádzajúcom období sme boli svedkami poctivej snahy o rozvoj všetkých oblastí
nášho mesta. V tom dúfam budeme naďalej pokračovať a verím, že tomu tak bude, ak spojíme naše sily a budeme pri tejto neľahkej úlohe pracovať bez straníckych tričiek v prospech
všetkých občanov. Preto budem potrebovať pomoc vás všetkých, ktorí to s našim mestom
myslíte vážne a úprimne, tých pre ktorých je na prvom mieste slušnosť, poctivosť, ochota
pomôcť. Veľa sa teraz rozpráva o spolupráci s poslancami, viackrát som zdôraznil, že som
otvorený k spolupráci, k spolupráci konštruktívnej, korektnej, tvorivej pri vzájomnej úcte a
rešpekte a v prospech ľudí, ktorí v tomto meste žijú. Preto sa uchádzam aj o vašu ochotu,
pochopenie a trpezlivosť pri napĺňaní zámerov mojich i celého poslaneckého zboru.
Vo volebnom programe som naznačil, že chcem v meste zabezpečiť prosperitu, bezpečnosť, poriadok, pracovné príležitosti. Pritom sa chcem zamerať na udržanie mladých v meste
a prehĺbenie úcty k seniorom. Svoju pozíciu – pozíciu primátora – vnímam ako službu ľuďom
tohto mesta, pričom ľudský rozmer každého človeka je pre mňa dôležitejší, než akékoľvek
vznešené politické ideály. Musíme byť nablízku svojim občanom, počúvať dych tohto mesta,
rozumieť mu a nedopustiť, aby ľudia stratili vieru vo svoje možnosti, ale naopak vyburcovať ich
k aktivite a podpore spoločenských aktivít. Ľudia majú často pocit, že mesto – mestský úrad, je nejaká inštitúcia, ktorá stojí proti nim,
vyberaním poplatkov za všetko, s množstvom úradníkov. Môžem vás ubezpečiť, že sa budem usilovať, aby takéto myšlienky nerezonovali vo vašich mysliach, aby zamestnanci mesta robili prospešnú prácu, starali sa o naše mesto a všetky inštitúcie budú pracovali pre
občanov. Chcem mesto príťažlivé na bývanie, oddych aj zábavu, zaujímavé pre podnikateľov, investorov, ale aj pre starousadlíkov či
nových občanov. Moja snaha bude viesť k tomu, aby sme zabránili odchodu mladých z mesta , udržali si najmä vzdelaných ľudí a využívali ich potenciál doma. „Víťazi to nevzdávajú a tí čo to vzdajú nezvíťazia“ dúfam, že spoločnými silami zvíťazíme a naše mesto nám
bude všetkým dobrým a krásnym domovom.
Mestský úrad vo Vranove n. T.
Zmena úradných hodín
Pondelok
8.00 – 15.30 h
Utorok
8.00 – 15.30 h
Streda
8.00 – 16.00 h
Štvrtok
8.00 – 15.30 h
Piatok
8.00 – 15.00 h

Milí spoluobčania,

blížia sa veľkonočné sviatky, ktoré majú svoju tradíciu a pre každého svoj osobitý význam. Pre niekoho je to duchovné posolstvo, odpustenie pre seba a ostatných. Pre niekoho pár dní voľna po
namáhavej práci, pre ďalších sviatky jari, alebo pre iných aj pracovné dni. Ale určite pre každého z
nás to budú chvíle, ktoré sa budeme snažiť prežiť v kruhu svojej rodiny, prípadne byť čo najviac v prírode a jednoducho využívať tento čas na stretnutie so svojimi najbližšími.
Dovoľte mi pri tejto príležitosti, zaželať vám príjemnú Veľkú noc, veľa nových síl, spokojnosti a pohody. Aby boli tieto dni také, aké si len želáte mať. Nech vaše domovy sú plné pokoja, radosti a srdcia
vašich blízkych nech sú naplnené láskou a porozumením.
Ing. Ján Ragan, primátor

SČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 2011
Vážení občania, v máji 2011 nás čaká najväčšia štatistická udalosť desaťročia - sčítanie obyvateľov, domov a bytov.
Rozhodujúcim okamihom sčítania obyvateľov, domov a bytov bude polnoc z 20. na 21. mája, kedy prebehne na
celom území Slovenskej republiky sčítanie. Štatistický úrad Slovenskej republiky spracoval sčítacie formuláre, ktoré
budú pred sčítaním distribuovať do domácností sčítací komisári. Sčítací komisári začnú navštevovať domácnosti od
13. mája. Štatistický úrad SR vyhotoví sčítacie formuláre okrem slovenského jazyka aj v maďarskom, rómskom, rusínskom a ukrajinskom jazyku. Štatistický úrad SR má zo zákona určené zachovať anonymitu získaných údajov. Sčítacie formuláre sú postavené tak,
aby nebolo možné z údajov identifikovať konkrétnu osobu. Po prvýkrát je možné vyplniť formulár elektronicky, prostredníctvom
internetovej stránky. Každý občan sa môže rozhodnúť, či uprednostní klasické listinné sčítacie formuláre alebo údaje o obyvateľovi,
byte a dome vyplní v elektronickej forme prostredníctvom internetu. Ak sa rozhodne pre elektronickú formu, bude si môcť pri jazykových mutáciách okrem slovenského, maďarského, rómskeho, rusínskeho a ukrajinského jazyka vybrať aj anglický jazyk. Klasické papierové formuláre v angličtine dostupné nebudú. Sčítaním sa zisťujú údaje o obyvateľoch (štátnych občanoch SR, cudzincoch zdržujúcich sa na území SR v rozhodujúcom okamihu sčítania), úrovni bývania obyvateľov a štruktúre domového a bytového fondu.
Sčítanie sa vzťahuje na obyvateľov okrem cudzincov používajúcich diplomatické výsady a imunitu, na každú budovu určenú na bývanie alebo inú budovu, ktorá je obývaná v rozhodujúcom okamihu sčítania, okrem zastupiteľských úradov cudzích štátov a na byty.
Na účely sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 je povinný poskytnúť údaje každý obyvateľ! Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nemôže sám poskytnúť údaje, je povinný poskytnúť údaje jeho zákonný zástupca alebo blízka osoba, alebo
osoba žijúca s ním spoločne v domácnosti. Za obyvateľa v ubytovacom zariadení, ktorý nemôže sám poskytnúť údaje zo zdravotných
dôvodov alebo ktorý je neplnoletým obyvateľom, je povinný poskytnúť údaje ubytovateľ. Za obyvateľa, ktorému sa poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb alebo ktorému sa poskytujú sociálne služby inými právnickými osobami celoročne a ktorý nemôže
sám poskytnúť údaje, je ich povinný poskytnúť vedúci zariadenia alebo ním písomne poverený zamestnanec. Taktiež je povinný poskytnúť údaje v obmedzenom rozsahu cudzinec, ktorý má pobyt na území SR kratší ako 90 dní, vlastník domu alebo správca, nájomca
domu a vlastník bytu alebo správca, nájomca, podnájomník bytu. Každý, kto je povinný poskytnúť údaje, ich poskytne úplne,
správne, pravdivo a včas. Všetky podrobné informácie o sčítaní budú zverejňované na internetovej stránke mesta Vranov nad
Topľou www.vranov.sk, úradných tabuliach a v médiach.
Mgr. Katarína Gáliková, vedúca odboru organizačného
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INVESTIČNÉ AKCIE MESTA V ROKU 2011
Tvár mesta Vranov nad Topľou sa v súčasnosti viditeľne mení aj
vďaka realizovanému projektu Urbanisticko-architektonická úprava centra mesta Vranov nad Topľou. V súčasnosti sa realizuje
úprava v zóne stred (priestor medzi hotelom Rozkvet a OD COOP
Jednota), ktorá je realizovaná v následnosti na už ukončenú 1.
etapu úpravy centra mesta. S realizáciou zóny stred sa začalo v júni
2010, ktorá pozostáva z východnej a západnej časti. Východná
časť je pri Obvodnom úrade vrátane miestnej komunikácie a križovatky a západná časť je pred bytovým domom č. 999.
Realizácia úpravy centra pozostáva z úpravy miestnej komunikácie vrátane dopravného značenia a odvodnenia s úpravou existujúcej križovatky pred OD COOP Jednota na okružnú, úpravy východnej a západnej časti spevnených peších plôch, výstavby cyklistického chodníka, nového verejného osvetlenia a parkového osvetlenia, drobnej architektúry (lavičky, koše, picie fontány, stojany na
bicykle, plagátové stojany, plastika mestského symbolu s osvetlením,..), sadových úprav, NN rozvodov, vodovodných, kanalizačných a dažďových rozvodov a prípojok.

Po druhej strane komunikácie pred bytovým domom č. 999
dôjde k úpravy spevnených plôch – uložením dlažby vrátane jej
odvodnenia, sadovým úpravám s osadením drobnej architektúry. Pred budovou Slovenskej sporiteľne, a. s., bude umiestnená socha B. Bendu.

Obr. Fontána pred budovou Obvodného úradu
Tento úsek bude dotvorený drobnou architektúrou: parkovými
lavičkami, odpadkovými košmi, picími fontánkami, novou výsadbou zelene s uložením kobercových trávnikov.

Obr. II. etapa úpravy centra mesta - realizačný úsek STRED

Na realizáciu tohto úseku – zóny stred mesto získalo nenávratný finančný príspevok z fondov Európskej únie. Celkový
náklad stavby je 2 464 714,61 €. Z toho oprávnené náklady
na stavbu (podielovo financované EU) sú vo výške 1 618
694,35 €. 95% t. j. 1 537 759,63 € bude financovaných z prostriedkov EU – ERDF a ŠR a zvyšných 5% bude vyfinancovaných z vlastných prostriedkov mesta t. j. 80 934,72 €. Ďalšie
neoprávnené náklady budú hradené z vlastných prostriedkov
mesta.
Stavebné práce na úprave centra mesta v zóne stred realizuje spoločnosť Eurovia SK a. s., sektor Michalovce.
Predpokladaný termín ukončenia stavebných prác je 06/2011.

Ako súčasť oddychovej a zhromažďovacej zóny pre obyvateľov
mesta sa zrealizuje fontána kruhového tvaru s tryskami a umeleckým dielom, pódium pred budovou VÚB, a.s.. Plocha centra sa
stane priestrannejšou z dôvodu plánovaného prekrytia existujúceho
potoka pri bývalom hoteli Rozkvet, ktorá bude dotvorená priechoĎalším veľkým projektom, ktorý prebehne na celom území
dom – lávkou cez tento potok k budove bývalého hotela. Pri cyklistickom chodníku pred budovou Obvodného úradu sa osadí osvetle- mesta je projekt Intenzifikácia separovaného zberu v meste.
Realizáciou tohto projektu sa docieli intenzifikácia separovaného
ný symbol nášho mesta.
zberu v meste resp. racionalizované nakladanie s odpadmi cestou rozširovania a zvyšovania účinnosti separovaného zberu,
optimalizácie rozmiestnenia zberových stojísk a nádob pre hromadnú bytovú výstavbu (bytové domy), individuálnu bytovú
výstavbu (rodinné domy) a mestské a školské zariadenia. Tento
cieľ zvyšovania vyseparovaného objemu komunálneho odpadu
bude podporený i nástrojmi marketingovej infokampane ako
hlavnej aktivity projektu a navyše bude separácia zberu podporená aj environmentálnou výchovou na školách.
Vyseparovaný odpad sa bude dočasne skladovať v jestvujúcom areáli zberného dvora, ktorý je situovaný v mestskej časti
Čemerné na Toplianskej ulici. Zberový dvor bude v procese realizácie projektu rekonštruovaný z dôvodu vytvorenia podmienok
pre zvýšený separovaný zber komunálneho odpadu v meste.
Súčasťou tohto projektu je aj nákup zberových nádob (pre stojiská bytových domov, rodinných domov, verejné inštitúcie a priestranstvá, veľkokapacitné kontajnery, mobilný ekosklad, bigbagy), zberových vozidiel v počte 5 ks a zariadení na úpravu,
zabezpečie, skvalitnenie, rozšírenie a zvýšenie účinnosti separoObr. Pohľad na realizačný úsek úpravy centra mesta STRED vaného zberu.
Projekt (vybudovanie stojísk a úprava zberového dvora,
(pohľad od Slovenskej sporiteľne, a. s.)
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INVESTIČNÉ AKCIE MESTA V ROKU 2011
Taktiež rekonštrukciou prejde aj budova Základnej školy
Bernolákova, ktorá bude pozostávať zo zateplenia a rekonštrukcie striech budov základnej školy, zateplenia objektov školy,
výmeny okien a vstupných dverí za plastové a z materiálovotechnického vybavenia, vrátane IKT vybavenia (počítačových
zostáv). Stavba bude financovaná z prostriedkov EU vo výške
95% t. j. 1 538 327,04 € z celkových oprávnených nákladov na
stavbu a zvyšných 5% bude vyfinancovaných z vlastných proS výsledkom minimalizácie nepriaznivých vplyvov zmeny klímy striedkov mesta t. j. 80 964,58 €. Predpokladaný termín začiatbude v našom meste realizovaný ďalší projekt mesta Vranov ku realizácie je 2. polrok 2011.
nad Topľou s názvom Ochrana ovzdušia vo Vranove nad
Topľou. Tento projekt je zameraný k intenzívnejšiemu čisteniu
V tomto roku predpokladáme s pokračovaním stavebných
ulíc, polievaniu komunikácií a bezodkladného odstránenia posy- prác na realizácii nového Zimného štadióna vo Vranove nad
pového materiálu po zimnej údržbe v celej oblasti riadenia kvali- Topľou. Tento štadión je tvorený zakrytou ľadovou plochou a
ty ovzdušia výsledkom bude dosiahnutie zníženia objemu škod- vytvorením zázemia: šatní, sociálnych zariadení, strojovne,
livých a zdraviu nebezpečných emisií v ovzduší. Projekt svojím priestoru na predaj vstupeniek, objektu pre informátora. Stavba
charakterom bude mať i sekundárne účinky, ako je zníženie emi- bude vybavená najmodernejším zariadením na chladenie a
sií z výfukových plynov v dôsledku využívania účinnejších a k vzduchotechnikou. Taktiež ohrevom podložia pod ľadovou ploživotnému prostrediu šetrnejších zariadení.
chou, z dôvodu vysokej hladiny spodnej vody, ktorá môže
Tento projekt pozostáva z nákupu strojného vybavenia – čis- zapríčiniť nadvihovanie betónovej plochy a praskaniu plochy s
tiacej techniky v počte 4 ks v zložení: veľký a malý zametač, nežiadúcimi vplyvmi. Ohrev pod plochu bude využitý z odpadoveľký a malý polievací voz, ktoré budú vo vlastníctve mesta vého tepla z chladiacich kompresorov.
Vranov nad Topľou. Nová zakúpená čistiaca technika bude
modernou technológiou, ktoré spĺňajú všetky emisné, prísne stanovené normy. Nemenej významný bude i vplyv dôkladného čistenia cestných komunikácií na ich technický stav, predovšetkým
vďaka dôslednému odstráneniu posypového materiálu. vozidlá
budú opatrené monitorovacím systémom na on-line sledovanie
vozidla pomocou GPS systému.
Projekt bude financovaný z prostriedkov EU vo výške 95% t.
j. 908 564,76 € z celkových oprávnených nákladov na stavbu a
zvyšných 5% bude vyfinancovaných z vlastných prostriedkov
mesta t. j. 47 819,20 €. Predpokladaný termín začatia realizácie tohto projektu je 1. polrok 2011.
nákup zberových nádob, zberových áut na separovaný zber,
zariadenie na úpravu vyseparovaných odpadov, monitorovací
systém, osveta a propagácia) bude financovaná z prostriedkov
EU vo výške 95% t. j. 4 179 646,59 € z celkových oprávnených
nákladov na stavbu a 5% bude vyfinancovaných z vlastných
prostriedkov mesta t. j. 219 981,40 €. Predpokladaný termín
začatia realizácie tohto projektu je 1. polrok 2011.

Na území mesta dôjde aj tomto roku k rekonštrukciách stavieb s výsledkom energetickej úspornosti budov a skvalitnenie
života obyvateľov. Rekonštrukciou a modernizáciou prejde aj
budova Zariadenia pre seniorov (Dom penzión), ktorej rekonštrukcia a modernizácia bude pozostávať zo zateplenia objektu,
výmeny všetkých okien a vstupných dverí za plastové, povrchových úprav v interiéri, bezbariérových úprav vstupov do objektu,
výmeny starých výťahov a z rekonštrukcie bytových jadier, vnútornej elektroinštalácie a rekonštrukcie ústredného kúrenia s
montážou solárneho zariadenia.
Stavba bude financovaná z prostriedkov EU vo výške 95% t.
j. 1 500 393,44 € z celkových oprávnených nákladov na stavbu
a zvyšných 5% bude vyfinancovaných z vlastných prostriedkov
mesta t. j. 78 968,08 €.
Predpokladaný termín začiatku realizácie je 2. polrok 2011.

Zimný štadión so zázemím
Celkový rozpočtový náklad stavby je 3 548,92 tis. €. Z
toho 116 178,00 tis. € bolo vyfinancovaných z dotácie
Slovenského zväzu ľadového hokeja a zvyšných 3 432,74 tis. €
je vyfinancovaných z vlastných prostriedkov mesta. Stavebné
práce realizuje spoločnosť Betpres s. r. o., Vranov nad Topľou. Po
odsúhlasení navrhnutého financovania stavebných prác na rok
2011 pre dokončenie stavby, je možný predpokladaný termín
ukončenia do konca roka 2011.
Na Čemernianskej ulici v tomto roku pribudne nový dláždený chodník, ktorý bude vedený po pravej strane v smere na
Trebišov v úseku od Tehelnej po Sadovú ulicu (po firmu HasPO),
cca 60 m za Ul. Svätoplukovou. Celková dĺžka chodníka bude
391,3 m. Stavebné práce budú financované z vlastných prostriedkov mesta.

Zariadenie pre seniorov

Ing. Vlasta Štefániková, vedúca odboru výstavby ŽP, D a KR
Ing. Zuzana Rusičová, referentka oboru výstavby ŽP, D a KR
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POSLANCI
V komunálnych voľbách, ktoré sa konali 27. 11. 2010 sme volili primátora mesta
a poslancov mestského zastupiteľstva na
nasledujúce štyri roky. Primátorom sa stal
Ing. Ján Ragan, nezávislý kandidát s počtom hlasov 2436. V poslaneckom zbore je
25 poslancov z toho sú 3 ženy. V tomto
volebnom období sa vymenilo 10 poslancov. Zastúpenie politických strán je nasledovné: 9 poslancov za SMER, 7 nezávislých poslancov, 5 za KDH, 3 za koalíciu
SDKÚ-DS, SaS a 1 za stranu SNS.
Poslanci MsZ na svojom 3. rokovaní vo
štvrtok 24. februára zvolili predsedov a
členov komisií. Komisie sú zložené z
poslancov mestského zastupiteľstva a z
ďalších osôb zvolených mestským zastupiteľstvom. Majú charakter stáleho alebo
dočasného poradného, iniciatívneho a
kontrolného orgánu.
Komisia finančná - predseda: Ing. Štefan Topľanský, členovia: Ing. Martin
Strmeň, Ing. Ján Lapčák, Ing. Helena
Kovalská, tajomník: Ing. Anna Liberková.
Komisia majetková - predseda: Ing.
Milan Tkáč, členovia: MUDr. Ing. Marek
Fedor, JUDr. Ján Uhlík, Ing. Vladimír
Tropp,
tajomník: Ing.
Helena
Ungrádyová.
Komisia výstavby, ŽP a verejného
poriadku: predseda: Jozef Barna, členovia: Ing. Martin Strmeň, Ing. Peter Štefanko, Ing. Branislav Kulich, tajomník: Ing.

Mgr. Emília Antolíková
45 rokov, knihovníčka, KDH,
489 hlasov, poslankyňa
2. volebné obdobie, Juh

MESTSKÉHO

Vlasta Štefániková.
Komisia bytová, sociálnych vecí a
zdravotníctva – predseda: MUDr. Marek
Molčan, členovia: Vladimír Janošo, JUDr.
Lýdia Ondrušová, Ing. Peter Mihalka,
tajomník: Ing. Mária Ivanišinová.
Komisia školstva - predseda: Ing.
Peter Štefanko, členovia: JUDr. Pavol
Molčan, Ing. Igor Šesták, Ing. Ľubomír
Tóth, tajomník: Mgr. Andrej Krišanda.
Komisia kultúry a medzinárodnej
spolupráce: predseda: Mgr. Emília
Antolíková, členovia: JUDr.
Marián
Gešper, Rastislav Košalko, Mgr. Peter
Kocák, tajomník: Viera Machková.
Komisia rozvoja spolupráce s podnikateľmi - predseda: Ing. Michal Mudrák,
členovia: Ing. Igor Čačko, Jozef Barna,
Peter Goga, tajomník: Mgr. Jaroslav Šandala.
Komisia mládeže a športu - predseda: Marián Smolák,
členovia: Mgr.
Eva Lenková, Ing. Ľubomír Pidaný, Mgr.
Ján Hajduch, tajomník: Bc. Mária
Kopková,
Komisia územného rozvoja, dopravy
a služieb - predseda: Ing. Ľubomír Lukič,
členovia: Ing. Milan Tkáč, MVDr. Igor
Pribula, Ing. Ladislav Bľacha, tajomník:
Ing. arch. Jozef Balog.
Komisia na ochranu verejného záujmu – predseda: Ing. Dušan Molek, členovia: RNDr. Miron Blaščák, Ing. Igor

Jozef Barna

57 rokov, súkr. podnikateľ,
NEKA, 404 hlasov, poslanec
6. volebné obdobie, Sever

MUDr, Ing. Marek Fedor JUDr. Marián Gešper
47 rokov, lekár, KDH, 580
hlasov, poslanec 4. volebné
obdobie, Centrum
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31 rokov, právnik, SMER, 448
hlasov, poslanec 1. volebné
obdobie, Juh

Čačko, Rastislav Košalko, JUDr. Lýdia
Ondrušová.
Členmi Mestskej rady sa stali: Ing.
Dušan Molek, JUDr. Pavol Molčan, JUDr.
Lýdia Ondrušová, MVDr. Igor Pribula,
Ing. Igor Šesták, JUDr. Ján Uhlík.
Občanov
poslanci:

budú

zastupovať

títo

Ing. Dušan Molek

zástupca primátora,
47 rokov, súkr. podnikateľ, SMER,
625 hlasov, poslanec 2. volebné obd., Juh

RNDr. Miron Blaščák
59 rokov, učiteľ, KDH, 454
hlasov, poslanec 5. volebné
obdobie, Sever

Vladimír Janošo

49 rokov, živnostník, SMER, 410
hlasov, poslanec 2. volebné
obdobie, Juh

Ing. Igor Čačko

50 rokov, technik, SDKÚ-DS,
SaS, 592 hlasov, poslanec
3. volebné obdobie, Centrum

Rastislav Košalko

31 rokov, predajca vozidiel, SNS,
328 hlasov, poslanec 1. volebné
obdobie, Centrum

Z
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ZASTUPITEĽSTVA

Ing. Ján Lapčák

38 rokov, manažér riadenia,
NEKA, 320 hlasov, poslanec
1. volebné obdobie, Centrum

Mgr. Eva Lenková

50 rokov, učiteľka, NEKA, 535
hlasov, poslankyňa 1. volebné
obdobie, Sever

2010-2014

Ing. Ľubomír Lukič MUDr. Marek Molčan
44 rokov, súkr. podnikateľ,
SMER, 424 hlasov, poslanec
1. volebné obdobie, Sever

41 rokov, lekár, SDKÚ-DS, SaS,
394 hlasov, poslanec 2. volebné
obdobie, Centrum

JUDr. Pavol Molčan Ing. Michal Mudrák JUDr. Lýdia Ondrušová Ing. Ľubomír Pidaný
55 rokov, právnik, SMER, 233
hlasov, poslanec 4. volebné
obdobie, Lomnica

MVDr. Igor Pribula
48 rokov, veterinár, SDKÚ.DS,
SaS, 579 hlasov, poslanec
2. volebné obdobie, Juh

Ing. Peter Štefanko
44 rokov, súkr. podnikateľ,
SMER, 417 hlasov, poslanec
1. volebné obdobie, Sever

56 rokov, súkr. podnikateľ, KDH,
300 hlasov, poslanec 2. volebné
obdobie, Čemerné

47 rokov, právnička, NEKA, 563
hlasov, poslankyňa 2. volebné
obdobie, Centrum

Marián Smolák

Ing. Martin Strmeň

55 rokov, štátny zamestnanec,
SMER, 412 hlasov, poslanec
1. volebné obdobie, Sever

57 rokov, lesník, KDH, 451
hlasov, poslanec 3. volebné
obdobie, Juh

Ing. Milan Tkáč

Ing. Štefan Topľanský

47 rokov, technik, NEKA, 387
hlasov, poslanec 4. volebné
obdobie, Čemerné

38 rokov, ekonóm, SMER, 275
hlasov, poslanec 1. volebné
obdobie, Čemerné

47 rokov, súkr. podnikateľ,
NEKA, 578 hlasov, poslanec
3. volebné obdobie, Juh

Ing. Igor Šesták

44 rokov, pedagóg, NEKA, 1026
hlasov, poslanec 3. volebné
obdobie, Juh

JUDr. Ján Uhlík

64 rokov, advokát, SMER, 329
hlasov, poslanec 2. volebné
obdobie, Čemerné

1/2011
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MESTO MÁ SCHVÁLENÝ PROGRAMOVÝ ROZPOČET NA ROK 2011 S VÝHĽADOM NA ROKY 2012 - 2013
Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 24. februára
2011 schválilo rozpočet mesta na
rok 2011 s výhľadom na roky 2012
- 2013. Celkový rozpočet mesta,
vrátane rozpočtových organizácií v
príjmovej a výdavkovej časti predstavuje 25 279,7 tis. €.
Vlastné príjmy mesta vrátane
príjmov rozpočtových organizácií
na úseku školstva a príjmy Zariadenia pre seniorov predstavujú sumu
8 833,3 tis. €. Transfery a granty
predpokladáme v celkovej sume
14 500,5 tis. €, z toho nenávratné finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu a rozpočtu EÚ na úspešné projekty mesta - urbanisticko-architektonickú
úpravu centra mesta, rekonštrukciu Základnej školy Bernolákova, rekonštrukciu zariadenia pre seniorov, intenzifikáciu separovaného zberu v meste a
projekt ochrana ovzdušia - zakúpenie čistiacich vozov predpokladáme vo
výške 9 748,9 tis. €. V rozpočte sa uvažuje s dočerpaním prostriedkov úveru
poskytnutého zo strany Dexia banky Slovensko a. s. na predfinancovanie a
spolufinancovanie vyššie uvedených projektov v sume 835 tis. € a úverom
na dofinancovanie rekonštrukcie centra mesta v sume 500 tis. €. Výdavky
rozpočtu mesta sú rozdelené do 15 programov. Jednotlivé programy
predstavujú súhrn, resp. skupinu navzájom súvisiacich aktivít - prác,
činností, dodávok vykonávaných na splnenie definovaných cieľov a zámerov. Ide vlastne o tzv. „mini rozpočet“ pre istú kompetenčnú oblasť, ktorým
sa financujú aktivity obsiahnuté v programe v priamej súvislosti s plnením
cieľov a zámerov programu.
Programový rozpočet mesta obsahuje údaje o zámeroch a cieľoch
mesta, čím sa zvyšuje jeho vypovedacia hodnota. Rozpočet sa stáva
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. Rozpočet je dostupný na internetovej stránke
mesta www.vranov.sk.
Najväčší balík finančných prostriedkov v celkovom objeme 8
540,7 tis. € bol schválený na financovanie výdavkov školstva. Jedná
sa o financovanie aktivít a činností mesta v oblasti vzdelávania v zariadeniach predškolskej výchovy, v základných školách, v základných umeleckých školách. Ďalej je v programe zahrnuté stravovanie v školských
jedálňach, stravovanie detí v jedálňach predškolských zariadení, činnosť
školských klubov, činnosť školského úradu.

Prijmy:

v tis. €

Na program odpadové hospodárstvo bolo schválených 4 902,5
tis. € . Tento program zahŕňa činnosti, ktorými sa zabezpečuje nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi vznikajúcimi na území mesta - zber, odvoz, uloženie a separovanie komunálneho odpadu. Prostriedky v sume 4 411,6 tis. € predstavujú výdavky z projektu intenzifikácia separovaného zboru financovanú z prostriedkov EÚ,
štátneho rozpočtu a 5 % spoluúčasti mesta. Jedná sa o výdavky na prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, zberové nádoby, techniku a náradie, výdavky na nákup zberových vozidiel na zber vyseparovaných zložiek odpadov, zberových vozidiel na zber biologicky rozložiteľných odpadov, zariadení na úpravu vyseparovaných zložiek odpadov a výdavky na
stavebné práce a stavebný dozor projektu. V programe sa financujú aj
výdavky za komplexné udržiavanie a čistenie dažďových vpustí pre bezproblémový odtok dažďových vôd.
Prostriedky vo výške 4 002,7 tis. € boli schválené na program prostredie pre život. Tento program zahŕňa výdavky na vytváranie a udržiavanie oddychových zón v meste, na komplexnú starostlivosť o verejnú
zeleň, parky, detské ihriská. Súčasťou programu sú aj výdavky na činnosti
spojené s prevádzkou verejného osvetlenia a karanténnej stanice. Na dofinancovanie 1. a 2. etapy centra mesta je schválených 2 518,8 tis. €, z toho
z vlastných prostriedkov mesta 978,3 tis. €, rozdiel bude hradený z nenávratného finančného príspevku z EÚ a zo štátneho rozpočtu.
Na program sociálne služby bolo schválených 2 567,2 tis. €. Mesto
v tomto programe zabezpečuje na jednej strane svoje zákonné povinnosti, na strane druhej sa snaží pomôcť sociálne odkázaným a znevýhodneným skupinám. Na rekonštrukciu zariadenia pre seniorov financovanú z prostriedkov EÚ, ŠR a 5 % spolufinancovania mestom je
schválených 1 579,4 tis. €.
Z rozpočtu mesta v roku 2011 boli schválené dotácie iba pre Mestský
dom kultúry vo výške 240 tis. €, pre Mestský športový klub 125 tis. €, pre
Mestský futbalový klub 150 tis. €, na podporu významných športových
súťaží a podujatí pod záštitou mesta bolo schválených 10 tis. €, pre
Územný spolok Slovenského červeného kríža na humanitárnu činnosť,
akcie pre bezplatné darcovstvo krvi a sociálno-zdravotné akcie 1,7 tis. €
a pre SAD OZ Vranov nad Topľou na prevádzkovanie mestskej verejnej
dopravy 96 tis. €. Rozpočet mesta v roku 2011 zatiaľ neuvažuje s prostriedkami na poskytovanie dotácií pre žiadne ďalšie subjekty či už v
oblasti kultúry, športu, sociálnej oblasti ani pre tretí sektor.
Rozpočet mesta je stále otvorený. V roku 2011 sa bude mesto uchádzať o ďalšie finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu a štrukturálnych fondov EÚ na základe vypísaných výziev. Tieto skutočnosti budú
postupne zapracované do rozpočtu mesta pri jeho úprave počas roka.
Ing. Anna Liberková, vedúca odboru ekonomického

Výdavky

100 - daňové prijmy

6 579,3

Progam 1: plánovanie, manažment a kontrola

Daň zo závislej činnosti

5 456,4

Program 2: propúagácia a marketing

v tis. €
708,90
48,20

Daň z nehnuteľnosti

570,0

Program 3: interné služby

857,50

Ostaqtné miestne dane a poplatok za TKO

522,9

Program 4: služby občanom

154,10

Program 5: bezpečnosť

211,90

200 - Nedaňové prijmy

2 254,0

Z prenajatých pozemkov, budov a garáží

573,8

Program 6: odpadové hospodárstvo

Administratívne a iné poplatky

248,6

Program 7: miestne komunikácie a doprava

Prijem z predaja budov a pozemkov

904,0

Program 8: vzdelávanie

Prijmy školstva a zariadenia pre seniorov

463,2

Program 9: šport

Iné nedaňové prijmy
300 - Granty

64,4
14 500,5

Program 10: kultúra
Program 11: prostredie pre život

- tuzemské

5 737,8

Program 12: sociálne služby

- zahraničné transfery

8 762,7

Program 13: bývanie a rozvoj mesta

400 - Prijmy z fin. operácii a spl. pôžičiek
500 - Prijaté úvery a výpomoci
Prijmy celkom:

610,9
1 335,0
25 279,7

Program 14: spoločný obecný úrad
Program 15: administratíva
Výdavky celkom:

4 902,50
511
8 540,70
285
345,30
4 098,50
2 567,2
522.5
75,0
1 451,4
25 279,7
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VÝRUB DREVÍN

Výrub drevín sa na území
mesta vykonáva na základe žiadosti o vydanie súhlasu na výrub
drevín podľa zákona NR č.
543/2002 Z.Z. o ochrane prírody
a krajiny. V prípade, že sa výrub uskutoční na
súkromnom pozemku k žiadosti je potrebné
doložiť snímok parcely alebo kópiu katastrálnej mapy, alebo iný doklad umožňujúci identifikáciu dreviny v teréne a zaplatiť správny
poplatok vo výške 6,5 € pre fyzické osoby a
66 € pre právnické osoby. Výrub stromov sa
vykonáva v období vegetačného kľudu - od
1.10. do 31.3. nasledujúceho roka, žiadosť o
výrub stromov je potrebné predložiť v prípade, ak obvod stromu je nad 40 cm vo výške
1,3 m . Výrub vykoná na vlastnom pozemku
žiadateľ, na mestskej parcele Mestský bytový
podnik a.s. - správca mestskej zelene.

POTREBUJETE NOVÝ?

V prípade, že máte poškodený kontajner pri
rodinnom dome, môžete požiadať o jeho výmenu. Požiadavku
na výmenu môžete nahlásiť
osobne v kancelárií 1. kontaktu
mestského úradu, alebo telefonicky na čísle 057/ 44 225 51. Na
základe tejto požiadavky bude
vykonaná obhliadka a posúdenie či je kontajner
už nepoužiteľný. Následne vám bude oznámené, kedy a kde si môže nový kontajner vyzdvihnúť. Výmena kontajnera je bezplatná.
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ZBER BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝCH ODPADOV
Zber biologicky rozložiteľných odpadov prebieha systémom nahlasovania na dispečing spoločnosti Marius Pedersen, a.s. na telefónne číslo
057/ 44 63 363, stále do štvrtka daného týždňa a zber bude realizovaný v
pondelok nasledujúci týždeň. Do biologicky rozložiteľných odpadov
patrí: pokosená tráva, mokrá aj suchá burina, opadané lístie, na kusy
nasekané konáre (max 1-1,5 m a 40cm hrúbka) .

ZBER OBJEMOVÉHO ODPADU

Mesto Vranov nad Topľou zabezpečí zber objemového odpadu v termíne od 2. 5. 2011 do 6. 5. 2011. Občania v rodinných domoch v určený deň vyložia k svojim zberným nádobám objemový odpad, ktorý bude následne odvezený. Objemový odpad je odpad z domácností, ktorý svojim
rozmerom a hmotnosťou nezodpovedá používaným zberným nádobám, napríklad nábytok, dvere, okno, podlahoviny. Do objemového odpadu nepatrí biologicky rozložiteľný
odpad (tráva, konáre) a elektronický odpad (práčky, chladničky, atď.). Zber bude sa bude vykonávať podľa nasledovného harmonogramu: 2. 5. 2011 Mestská časť Lomnica: ulice
Lomnická, Paláriková, 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. 3. 5.
2011 ulice Mierová, M.Benku, Mlynská, Budovateľská, Staničná, Hronského,
M. Lacka, Ulica 1. mája, Námestie Slobody, Duklianskych hrdinov, B. Němcovej,
Na hrunku, Dobrianskeho, Bernolákova, Ondavská, Janka Kráľa, Kalinčiakova,
Dubník, Dr. C. Daxnera, Pribinova, Rázusova, Štúrova, Hviezdoslavova,
Hlovíkova, Lesná, M.R. Štefánika, Sídlisko I, Sídlisko II, Sídlisko 1. mája, sídlisko Okulka. 4. 5. 2011 - ulice Dlhá, Lúčna, Záhradná, Obchodná, Krátka, Pod
dolami, Podhrunská, Na vršku, Nemocničná, Mestská časť Vinice: ulice Viničná,
Slnečná, Urxova, Gen. Svobodu, Jarná, sídlisko Lúčna, sídlisko Juh. 5. 5. 2011
Mestská časť Rodinná oblasť: ulice Sládkovičova, Domašská, Komenského,
Školská, J. Matušku, Nerudova, P. J. Šafárika a Sládkovičova.

SEPAROVANÝ ZBER v roku 2011 sa bude vykonávať na základe schváleného harmonogramu, ktorý
bol distribuovaný do domácností v decembrovom čísle Vranovského hlásnika 2010 alebo ho môžete nájsť
na internetovej stránke mesta www.vranov.sk a úradnej tabuli.
Ing. Marcel Kopčo, oddelenie ŽP a KR

SKUTOČNE JE TAKÉ NAMÁHAVÉ, UPRATAŤ PO SVOJOM PSOVI?
Snehová nádielka sa definitívne stratila a nastal aktuálny čas na jarné upratovanie. Všetci chceme žiť v čistom a peknom prostredí
a bezpochyby k tomu neprispievajú psie exkrementy na trávnikoch medzi bytovými domami. Psie výkaly nám často znepríjemňujú prechádzku mestom, vybehnúť bezstarostne na trávnik je doslova trúfalé a určené len pre ľudí s pevným žalúdkom. Obstarať si do rodiny
psíka, je predovšetkým pre našich najmenších ale aj pre osamelých ľudí, radostnou udalosťou. Ale priznajme si, koľkí z majiteľov týchto miláčikov si uvedomujú aj svoju zodpovednosť vyplývajúcu z takéhoto závažného rozhodnutia? Preto chceme upozorniť na niektoré povinnosti chovateľov, vyplývajúce zo súčasnej platnej právnej legislatívy, t.j. zo Všeobecného záväzného nariadenia o udržiavaní čistoty, ochrane životného prostredia a o ochrane nefajčiarov na území mesta Vranov nad Topľou č. 69/2005. Na verejných priestranstvách, na dvoroch obytných budov a na ich chodbách možno vodiť psov iba na vôdzke a s ochranným košíkom.
V záujme zachovania hygieny, čistoty, verejného poriadku a bezpečnosti je držiteľ psa povinný:
- držať psa v čistote, dbať, aby pes neznečisťoval verejné priestranstvá, zeleň, detské ihriská a pieskoviská,
- počas prítomnosti na verejných priestranstvách so psom majiteľ musí mať so sebou hygienické vrecko s
pomôckami na odstránenie psích výkalov (pripomíname, že ten držiteľ, ktorý má uhradenú miestnu daň za psa,
si ich môže v priebehu celého roka vyžiadať v kancelárii prvého kontaktu na MsÚ, bezplatne),
- okamžite odstrániť spôsobené nečistoty do nádoby vhodnej na zhromažďovanie exkrementov,
- prihlásiť psa staršieho ako 6 mesiacov na registráciu na Mestský úrad vo Vranove nad Topľou
- stratu psa, zmenu v chove, alebo každú inú zmenu týkajúcu sa evidencie, je chovateľ povinný oznámiť u správcu dane do 30 dní od vzniku tejto skutočnosti.
Počet psov v našom meste pribúda a ich majitelia neradi počúvajú výčitky ohľadom odpratávania ich exkrementov. Pritom nejde len
o povinnosť neznečisťovať verejné priestranstvá ale aj o zdravie. Exkrementy môžu byť zdrojom celého radu chorôb a parazitov. Pravda
je však taká, že len asi polovica z takzvaných psíčkárov si svoje povinnosti plní. Pritom štatistiky uvádzajú, že len taký malý yorkširský teriér vyprodukuje za rok niečo okolo 36 kg exkrementov. Toto množstvo s veľkosťou plemena samozrejme rastie. Prepočítajme si
to, ak je na území mesta registrovaných okolo 1300 psov.
V najbližších dňoch sa sprísnia kontroly a postihy voči takýmto nezodpovedným vlastníkom psov. Kontrolu nad dodržiavaním vyššie
uvedeného nariadenia mesta má v kompetencii mestská polícia. Príslušník MsP tomu, kto poruší uvedené zásady o pohybe psov
na verejných priestranstvách, môže uložiť pokutu do výšky 16,60 eur. Záleží nám na čistom prostredí, ale nie je možné, aby sme očakávali, aby zamestnanec mestskej polície stál pred každým blokom. Musíme s týmto problémom zápasiť spoločne. Je nevyhnutné, aby
začala fungovať kontrola aj navzájom, povedomie a potreba chrániť si svoje životné prostredie aj zo strany nás, občanov.
Ing. Zuzana Košalková, vedúca oddelenia daní a poplatkov
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA MESTA VRANOV NAD TOPĽOU
NOVONARODENÉ DETI

22.
11.
Juliána
Gulovičová, 23. 11.
Dávid Bartko, 24. 11. Radoslav Artur
Smandra, 29. 11. Kristína Hrešková,
Renáta Karchňáková, 30. 11. Lea
Boberová, 1. 12. Sára Jevčáková, 2. 12.
Zuzana Višňovská, 6. 12. Matej Rozkoš,
Michal Paľuš, 7. 12. Nela Mária Ihnátová,
8. 12. Viktória Kopcová, 9. 12. Gabriel
Olexa, Kiara Matiová, 10. 12. Diana
Gregusová, 13. 12. Nina Kolesárová, 17.
12. Michal Jakub, Sabína Bundzáková,
Tomáš Poperník, 21. 12. Jakub Chuda,
Ján Gazda, Vanesa Haritunová, 22. 12.
Adriána Goroľová, Denisa Marcinová, 24.
12. Karolína Nikodémová, 25. 12. Zuzana
Andrejcová, 29. 12. Juraj Sabol, 30. 12.
Jakub Haritun. ROK 2011 - 3. 1. Lenka
Lapková, 5. 1. Natália Mandulová, 6. 1.
Peter Viňarský, 7. 1.Tímea Adamová, 8. 1.
Michal Homoľa, Renáta Slivková, 10. 1.
Gabriel Dely, 11. 1. Aurel Illéš, 14. 1.
Stanislav Novák, 23. 1. Jakub Kubáni, 25.
1. Dávid Frištyk, Miriam Pankúchová, 27.
1. Filip Švarc, Sebastián Solodkich, 2. 2.
Marinna Farbárová, 4. 2. Kristína
Komárová, Matej Kopko, 7. 2. Ján Trecák,
Victoria Lajčáková, 14. 2. Nina Tomková,
Peter Baštár, Olfati Bandabdi Setayesh,
16. 2. Stella Geci-Borová, 18. 2. Petra
Kaliašová, 22. 2. Martin Kuchár.
NOVOMANŽELIA - 8. 1. Marek Krivda
a Michaela Misárová, 15. 1. Mgr. Martin
Šotik a Ing. Anna Gajdošová, Ján Červeňák a Ivana Turtáková, Milan Vidlička a
Agáta Ďurašková, 28. 1. Ján Ovšianik a
Mgr. Ivana Haniková, 10. 2. Miroslav
Slivka a Erika Farbárová, Jozef Front a
MsDK
uvádza
hudobno-dramatické
predstavenie PUĽSu
pod názvom
KOLÍSKA A KRÍŽ II.
Predstavenie je
venované veľkonočnej tématike a inšpirované tradíciami ľudového divadla a symbolikou kresťanskej kultúry.
8. apríl 2011 o 19. hodine.

Božena Frontová.
Jubilanti - December: 70-roční Mária
Džurdženíková, Štefan Lukčík, Helena
Proková, Mária Husivargová, Anna
Grittersová, 75-roční František Fürster, Eva
Trabalíková, Júlia Milá, Mária Križalkovičová, 80-roční Anna Vožňáková, MUDr. Ján
Zamborský, Mária Babošová, Anna
Lukáčová, Mária Štočková, 85-roční
Alžbeta Štofková, Helena Tóthová, Ladislav
Jarinkovič, Helena Hricová, 90-ročný Ján
Horník, 95-ročná Mária Urigová.
ROK 2011 Január: 70-roční Juraj
Hricko, Mária Bajbárová, Andrej Olah,
Margita Peterová, Ľudmila Pásztorová,
Nadežda Hrunená, Mária Bížová, Anna
Kapusníková, Jolana Hencovská, Mária
Mižáková, Ján Hrižo, Mária Fuňáková,
MUDr.
Ladislav
Kraus,
Božena
Karšňáková, Mária Vaverčáková, Štefan
Tokár, Michal Matanin, 75-roční Štefan
Bíž, Helena Husková, Mária Olexová,
Helena Chalaničová, Pavol Koľbik,
Helena Geci Borová, Andrej Lehocký,
Valéria Červinková, 80-roční Mária
Hrončoková, Apolónia Huserková, Mária
Čapová, Ján Ivančák, 85-roční Ján
Grošík, Mária Pivarníková, Jozef Ondič,
Jozef Vaško, Magdaléna Jurčáková,
Mária Čajková. Február: 70-roční Anna
Kentošová, Ing. Jozef Šupka, Jozef
Hlaváč, Milan Benko, Štefan Tiňo, Mária
Čerkesová, Anna Koľbíková, Ján Jevčák,
Alžbeta Borčová, Anna Komárová, 75roční Ján Hrabský, Mária Jusková,
Alžbeta Pašková, Irena Ihnátová, Juraj
Slávik, Anna Kentošová, Oľga Andrisová,
Anna Horná, Mária Stašková, Pavol
Čorba, 80-roční Alžbeta Labašková,
Michal Mikita, Kamila Varholová, Jozef

Lenko, Július Molnár, Michal Šust, 85roční Mikuláš Čorňák, Jozefína Mitrová,
Ján Jalč, Mária Piatničková, Mária
Koľová, Mária Klaučová, Paulína
Gidušková, 90-roční Ján Lačný, Vincent
Strmeň. Srdečne blahoželáme!
OPUSTILI NÁS: 19. 11. Iveta Novosiadla
47-ročná, 7. 12. Ružena Bažová 56-ročná,
8. 12. Ján Havran 80-ročný, 13. 12. Agnesa
Kmecová 81-ročná, 15. 12. Anna Hricová
80-ročná, 17. 12. Jozef Chromik 75-ročný,
26. 12. Jozef Brenkáč 55-ročný, Michal
Kočiš 82-ročný, 27. 12. Ing. Ján Koritko 53ročný, Mária Rusinková 66-ročná, 29. 12.
Anna Hrinková 81-ročná, 30. 12. Anna
Hrubovčáková 85-ročná, 31. 12. Ján Šandrej 88-ročný.
ROK 2011 – 1. 1. Pavol Kožej 61-ročný,
2. 1. Anna Mihaľová 75-ročná, Ján Repčík
80-ročný, 3. 1. Anna Michalovová 76-ročná,
5. 1. Andrej Sabolčák 89-ročný, Mária
Vitková 89-ročná, 24. 1. Anna Kováčová 79ročná, Peter Horský 51-ročný, 27. 1. Ema
Štofková 89-ročná, 29. 1. Anna Imrichová
73-ročná, 5. 2. Anna Šimková 86-ročná, 8.
2. Alžbeta Húsková 96-ročná, 12. 2. Michal
Majerčin 75-ročný, 13. 2. Mária Lisá 72ročná, 16. 2. Anna Hujdičová 89-ročná,
Anna Ungradyová 87-ročná, Ján Horník
90-ročný, 17. 2. František Trčka 79-ročný,
18. 2. Anna Miltáková 71-ročná, 20. 2. Mária
Urigová 95-ročná, 22. 2. Jaroslav Mikula
71-ročný, 24. 2. Jozef Katriňák 63-ročný, 27.
2. Mária Baková 65-ročná, 28. 2. Demeter
Hubcej 86-ročný, Jozef Ihnát 75-ročný, 4. 3.
Ladislav Šlosiarik 48-ročný, 5. 3. Ján Džiga
92-ročný.
Spracovala: Bc. Mária Kopková,
oddelenie kultúry

MESTSKÝ DOM KULTÚRY vo Vranove nad Topľou
vás srdečne pozýva na koncert
skladieb legendárnej skupiny

MsDK uvádza predstavenie

s MIROSLAVOM DONUTILOM
pod názvom
CESTOU NECESTOU,
ktoré sa uskutoční v pondelok
23. mája 2011 o 19. hodine
v estrádnej sále domu kultúry.

THE BEATLES REVIVAL

z Kladna /ČR
dňa 29. 4. 2011 o 19. hodine
v dome kultúry

PREDPREDPREDAJ
VSTUPENIEK
na kultúrne podujatia
v pracovných dňoch
na programovom oddelení
MsDK
od 7. 30 do 11. 30 hod.
A od 12.00 do 15.30 hod.
Informácie
na tel. č. 057/44 63 950
alebo 0907 951 110

MsDK uvádza francúzsku
komédiu Roberta Thomasa
MANDARÍNKOVÁ IZBA
dňa 6. 5. 2011 o 19. 00 hod.
V estrádnej sále domu kultúry.
Účinkujú:
Pavol Topoľský
Zuzana Tlučková
Bibiána Ondrejková
Maroš Kramár
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ZÓNA PLATENÉHO PARKOVANIA
Mesto Vranov nad Topľou v spolupráci s investorom – EEI, s. r. o., – prevádzkovateľom a projektantom zóny
plateného parkovania spúšťa do
skúšobnej prevádzky nový projekt
organizácie dopravy v centrálnej
mestskej zóne už 21. marca 2011.
Cieľom novovytvorenej organizácie
dopravy bude dosiahnutie vyrovnaného
zaťaženia mestského centra statickou
dopravou. Tento cieľ je možné dosiahnuť
realizáciou celo-plošnej regulácie – zónou
plateného parkovania (pozri vložený
farebný leták). Takáto zonácia výrazne prihliada na potreby obyvateľov a chráni ich
pred inváziou motorizácie, denne prichádzajúcou do centra mesta. Súčasťou
novovzniknutej organizácie dopravy a
zavedenia spoplatnenia parkovania v
centrálnej mestskej zóne je spustenie
projektu SMS parking. Vodiči tak môžu
za parkovanie komfortne zaplatiť zaslaním SMS priamo zo svojho mobilného
telefónu. Ide o jednoduchú formu parkovného, pretože platba trvá iba niekoľko
sekúnd. Vodiči môžu v centre mesta
zaplatiť parkovné na platenom mest-

skom parkovisku prostredníctvom svojho mobilného telefónu. Stačí zaslať SMS
v tvare VT (medzera) A1 (medzera)EČV
(evidenčné číslo vozidla) na skrátené
číslo 2200. Spätne im bude doručený
SMS parkovací lístok, ktorý je súčasne
potvrdením o uhradení parkovného.
Zaslanou SMS správou získava vodič
hodinový parkovací lístok za 0,60 € s
DPH. V cene parkovného sú zahrnuté
všetky prichádzajúce a odchádzajúce
SMS-ky. Daňový doklad úhrady parkovného ako aj ostatné podrobnosti o službe je možné si pozrieť na webstránke
prevádzkovateľa: www.eei.sk.
Skúšobná prevádzka novej organizácie dopravy bude trvať od jej zavedenia
do konca marca a v tomto období nebude vykonávaná kontrola dodržiavania
regulačných mechanizmov. Počas tejto
doby sa vodiči budú môcť oboznámiť s
novým dopravným značením, ktorého
rešpektovanie bude kontrolované príslušníkmi mestskej polície od spustenia projektu do riadnej prevádzky, a to 1. 4.
2011.
Počas stabilizácie novovzniknutého
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dopravného systému a počas jeho ďalšej
prevádzky plánujeme rozvíjať dopravnú
infraštruktúru mesta Vranov nad Topľou v
duchu moderných trendov, ktoré hovoria o
uprednostňovaní humanizácie uličných
priestorov pred nežiaducim prílišným
objemom motoristickej dopravy. Pre
zvýšený komfort motorizovaných návštevníkov centrálnej mestskej zóny plánujeme už dnes nasledovné ďalšie kroky:
* v priebehu mája 2011 vybaviť mestské platené parkoviská sieťou parkovacích automatov,
* vybudovať nové parkovacie plochy na
Ul. Boženy Němcovej, pri OC Kaufland a
na sídlisku Okulka,
* rekonštruovať a humanizovať (výsadba novej zelene) parkovacie plochy na
Sídlisku I – Ulica Februárového víťazstva,
* zabezpečovať kvalitnú letnú a zimnú
údržbu parkovacích plôch.
V prípade otázok sú obyvateľom k
dispozícii zamestnanci spoločnosti EEI
na Štúrovej 99, č.t. 057/44 31 015 v
pondelok a štvrtok od 10. do 13. hodiny
a v stredu od 12. do 16. hodiny alebo
mailom info@eei.sk.
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