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Mesto Vranov nad Topľou je jedným
z najlepších miest na Slovensku
Už po tre&krát spoločnosť
Transparency
interna•onal
Slovensko (TIS) hodno•la otvorenosť samospráv na
Slovensku. V ňom pre veruje kvalitu informácií na stráne mesta,
rozsah prijatých pro• korupčných opatrení
a postup mesta pri vybavovaní
info - žiados&. Mesto Vranov
nad Topľou v tohtoročnom hod notení, do ktorého bolo zaradených 100 najväčších slovenských

samospráv, obsadilo výborné
7. miesto. To svedčí o fakte, že
mesto Vranov nad Topľou patrí

medzi najtransparentnejšie mes tá na Slovensku.
„Jednou z mojich priorít bolo,
a aj stále je, pravdivo a komplexne informovať obyvateľov

Primátor prijal jubilantku
Annu Sičákovú
Pri príležitos• životného ju bilea primátor mesta Vranov nad
Topľou Ján Ragan spolu s poslan com MsZ Ľubomírom Pidánym
dňa 29. 9. 2014 slávnostne
prijali vedúcu Denného centa
na Rodinnej oblas• pani Annu
Sičákovú.

Primátor vo svojom prího vore jubilantke poďakoval za jej
dlhoročnú, ak&vnu a obetavú
prácu a zaželal jej pevné zdravie
a veľa životného op•mizmu.
Anna Sičáková pôsobí na
pozícii vedúcej Denného centra

na Rodinnej oblas• vo Vranove
nad Topľou už 21 rokov. V sú časnos• zastáva funkciu pred sedníčky Základnej organizácie
Slovenského zväzu zdravotne
pos•hnutých, je členkou pred sedníctva základnej organizácie
Jednoty dôchodcov a Únie žien.

Zároveň je členkou Okresnej rady
Slovenského zväzu zdravotne po s•hnutých. Za svoju prácu dosta la v roku 2011 krajské ocenenie
Srdce na dlani a v roku 2012 na
návrh Únie žien krajské ocenenie
Žena roka.

nášho mesta. Preto sme na webovom sídle mesta vranov.sk
začali zverejňovať materiály na
rokovanie mestského zastupiteľstva, zápisnice z rokovania
jednotlivých komisií a zápisnice
z výberových konaní zamestnancov mesta. Občania na stránke
mesta nájdu videozáznamy z rokovaní zastupiteľs#ev, zmluvy,

faktúry a tak#ež výsledky verejných obstarávaní. Toto siedme miesto nás zaradilo medzi
najviac otvorené samosprávy
na Slovensku. Je to vizitka poc#vej práce nás všetkých, vedenia
mesta a zamestnancov úradu,”
povedal primátor mesta Vranov
nad Topľou Ján Ragan.

Nová tvár vranovskej
autobusovej stanice
Po vzájomných konzultáciách
spoločnos• SAD Humenné a.s.,
OZ Vranov nad Topľou s primá torom mesta Vranov nad Topľou
Jánom Raganom a zamestnancami mestského úradu sa rozhodlo pristúpiť k rekonštrukcii
Autobusovej stanice vo Vranove
nad Topľou.

postupom sa vyhotovuje aj pro jektová dokumentácia pre sta vebné povolenie architektmi
Jozefom Bednárom a Jozefom
Los-Chovancom so sídlom ateliéru v budove VÚB Vranov n/T.,
ktorí sú autormi architektonickej
štúdie.
V budúcom roku je pláno -

Cieľom tejto rekonštrukcie
je zlepšiť prevádzkové vzťahy
v budove a hlavne zabezpečiť
pohodlie a servis pre cestujúcich
autobusovou dopravou v našom
okrese. Budova dostane nový
šat, čo zároveň zlepší jej energe •ckú náročnosť (zateplenie bu dovy a výmena okien).
Vzhľadom na rozsiahlosť inves&cii pre autobusovú stanicu,
ktorá je tvarovo charakteris•cká
v porovnaní s inými mestami,
sa v tomto roku spracovalo architektonické riešenie úpravy
fasády. V súlade s dohodnutým

vaná kompletná rekonštrukcia
celého objektu, hlavnej vstup nej haly, zázemia stanice, obchodných priestorov a ostatných
prevádzok vrátane rozšírenia slu žieb. Táto rekonštrukcia poskytne lepšie priestorové podmienky
a vyššiu bezpečnosť, čo v plnej
miere ocenia všetci cestujúci.
Mesto Vranov nad Topľou
veľmi víta túto inves&ciu a v budúcnos• predpokladá aj úpravu
verejných mestských priestorov
pri autobusovej a vlakovej stani ci, čo zvýši celkový komfort a bezpečnosť pre našich občanov.
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V meste Vranov nad Topľou pribudne
nový športový areál
V areáli Základnej školy Juh
vo Vranove nad Topľou pribudla
nová spevnená betónová plocha,
ktorá bude slúžiť všetkým občanom nášho mesta ako plocha pre
viaceré druhy športov. V zime po
osadení man!nelov plocha bude
slúžiť ako moderná mobilná nekrytá ľadová plocha s rozmermi
20 x 40 metrov, v letnom období
sa plocha bude využívať na ho kejbal a ﬂorbal. Na vytvorenie ľadovej plochy mesto v tomto roku
zakúpilo nový chladiaci systém,
ktorý dokáže vyrábať a udržať
ľadovú plochu do +15 oC. Ľadová
plocha bude slúžiť počas celého
zimného obdobia až do marca
a to v závislos! od poveternostných a teplotných podmienok.
Zároveň v areáli školy bolo
zrealizované zázemie nielen pre
novú plochu, ale aj pre existujúcu

pretlakovú športovú halu a judo
halu. Návštevníkom športovísk
budú k dispozícii šatne, sociálne
zariadenia a sprchy.
Rozšírený areál školy bude
ohraničený novým oplotením so
vstupnou bránou.

Primátor prijal
nového priora
Vo štvrtok 25. 9. 2014 pri mátor mesta Ján Ragan sp olu
so svojim zástup com Mironom
Blaščákom p rijali na p ôde mestského úradu novovymenovaného p riora Kláštora p avlínov
a sp rávcu farnos! Vranov – Sever
otca Ras!slava.

Pri tejto p ríležitos! p rimátor mesta zagratuloval otcovi
Ras!slavovi k jeho vymenovaniu
a zároveň vyslovil presvedčenie,
že spolupráca medzi mestom
Vranov nad Topľou a farnosťou

bude aj naďalej pokračovať
a rozvíjať sa.
V závere stretnu!a primátor mesta Ján Ragan otcovi
Ras!slavovi odovzdal šek symbolizujúci ﬁnančnú pomoc od
mesta na opravu strechy a novú
publikáciu vydanú mestom Sakrálne stavby
mesta Vranov nad
Topľou.
Otec Ras!slav
Ivanecký vystriedal na poste priora
pátra Grzegorza
Wacha, ktorému
sa primátor za
jeho pôsobenie
vo farnos! poďakoval
osobným
listom. Na pozíciu
priora
Kláštora
pavlínov ho vymenoval provinciál
Provincie paulínov
otec
Lehončák
so svojou radou.
Správcom farnos!
a priorom sa stal od 1. 9. 2014.
Vo funkcii priora môže podľa
pravidiel rehole zotrvať dve trojročné obdobia. Do vymenovania
otec Ras!slav pôsobil ako kaplán
tejto farnos!.

Útulok
na Toplianskej ulici
Mesto Vranov nad Topľou
ešte v jarných mesiacoch začalo s rekonštrukciou budovy na
Toplianskej ulici. Tá už pred začiatkom zimného obdobia bude
slúžiť ako útulok pre všetkých
obyvateľov nášho mesta, ktorí
sa ocitnú v nepriaznivej sociálnej situácii, nemajú zabezpečené ubytovanie alebo
nemôžu doterajšie
bývanie užívať.
V zariadení sa bude
poskytovať:
- ubytovanie na
určitý čas
- sociálne
poradenstvo,
- pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených
záujmov,
- pracovná terapia
- nevyhnutné ošatenie a obuv
Budú
vytvorené
podmienky na:
- prípravu stravy
- vykonávanie nevyhnutnej základnej
osobnej hygieny
- pranie, žehlenie
a údržba bielizne
a šatstva
- záujmovú činnosť
Poskytovateľ sociálnej služby
v útulku bude poskytovať túto
sociálnu službu oddelene pre
jednotlivcov a oddelene pre rodiny s dieťaťom, alebo jednotlivcov s dieťaťom.

Ako prvé na tejto budove
bola opravená strecha, čiže bola
daná nová drevená konštrukcia
strechy, oplechovaná a!ka a nová
plechová kry!na. V septembri sa
začalo s vnútornými opravami
budovy. V súčasnos! je hotová kompletná elektroinštalácia,
na!ahnutý pro!plesňový náter,

obrúsené steny na podkladovú
omietku, vykonaná penetrácia s!en a stropu, po!ahnu!e
s!en lepidlom, osadené plastové okná, ukončený rozvod vody
otlakované kúrenie. Zostáva doplniť vnútorné zariadenie útulku.
Celkovo mesto do rekonštrukcie
investovalo približne 40 000 eur.
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Zrealizované projekty v našom meste
Tvár nášho mesta sa viditeľne zmenila. Pomocou fondov Európskej únie a ﬁnančných zdrojov mesta sme sp olu s p oslancami mestského zastupiteľstva postupne skvalitňovali život obyvateľov nášho mesta. Okrem rekonštrukcie centra mesta sa nám spoločne podarilo zrealizovať mnoho iných kvalitných projektov. Zdigitalizovali sme kino Mladosť, rozšírili sme počet detských ihrísk, opravili sme
športoviská, vytvorili nové parkovacie miesta na sídliskách. V tomto roku začala výstavba nových bytových domov a po šies#ch rokoch
pribudne v meste nová ľadová plocha. Toto je len malá časť z toho viditeľného, čo sa podarilo vystavať a opraviť.
V roku 2013 bolo mesto Vranov nad Topľou vyhlásené portálom SlovakRegion ako 11. najkrajšie mesto na Slovensku. Výrazným
úspechom mesta je aj umiestnenie na 7. priečke v rebríčku transparentnos#.
Veľmi vážnou otázkou bola zadĺženosť nášho mesta, ktorá bola podľa spoločnos• INEKO v roku 2011 v prepočte na obyvateľa vo
výške 349,76 €. Dobrým hospodárením sa nám ju podarilo znížiť natoľko, že v roku 2013 dlh mesta v prepočte na obyvateľa predstavoval sumu 193,36 €.
Ing. Ján Ragan, primátor mesta

Zrealizovanie projektu Urbanis#cko-architektonická úprava centra spríjemnilo a skrášlilo centrum nášho mesta.
Na realizáciu tohto úseku – zóny stred mesto získalo nenávratný ﬁnančný príspevok z fondov Európskej únie.
Zrekonštruované centrum nášho mesta

Ďalším veľkým projektom, ktorý sme realizovali na celom území
celého mesta je Intenziﬁkácia separovaného zberu.

meste zabezpečujeme pomocou novej čis"acej techniky, ktorú sme získali zrealizovaním projektu Ochrana ovzdušia vo Vranove nad Topľou
Nákup čis•acej techniky bol spoluﬁnancovaný z prostriedkov
Európskej únie.
Vozidlo zakúpené v rámci projektu
Ochrana ovzdušia vo Vranove nad Topľou

Rekonštrukcia a modernizácia budovy Zariadenia pre seniorov,
pozostávala 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. Projekt bol spoluﬁnancovaný z prostriedkov EU.

Zrekonštruovaná budova Zariadenia pre seniorov

V rámci projektu Intenziﬁkácia separovaného
zberu boli vybudované zberové stojiská
Súčasťou tohto projektu bolo op#malizácia rozmiestnenia vybudovaných zberových stojísk v počte 101 ks a zberových nádob pre
hromadnú bytovú výstavbu (bytové domy), individuálnu bytovú výstavbu (rodinné domy) a mestské a školské zariadenia.

Zrekonštruovaný zberový dvor
V rámci tohto projektu bol zrekonštruovaný Zberový dvor, zakúpené zberové nádoby (veľkokapacitné kontajnery, mobilný ekosklad,
bigbagy), kompostéry pre rodinné domy, štyri zberové vozidlá, 3 zariadenia na úpravu odpadu a samozrejme lepšie zabezpečenie, skvalitnenie, rozšírenie a zvýšenie účinnos# separovaného zberu.
Projekt bol spoluﬁnancovaný z prostriedkov Európskej únie.
Intenzívnejšie letné čistenie ulíc, polievanie komunikácií a bezodkladné odstránenie posypového materiálu po zimnej údržbe v našom

V mestskej čas# Lomnica bol zrealizovaný projekt Škola zdravej
klímy. Hlavným cieľom je znižovanie emisií skleníkových plynov (CO2)
zavádzaním technologických inovácií a úsporných opatrení do energe#ckého hospodárstva budovy školy, vzdelávanie verejnos! a budovanie kapacít v možnos#ach energe#ckých inovácií a úspor. Projekt
bol spoluﬁnancovaný z Programu malých grantov GEF – UNDP.

Škola zdravej klímy - Základná škola Lomnická ulica
Mesto Vranov nad Topľou bolo garantom a zabezpečilo ﬁnancovanie cez VSD a. s. projekt: IBV Kláštorná – Lomnica, kde sa zrealizovala nová trafostanica pre celú novú IBV Lomnica a nová VN sieť.
Tak#ež sa zrealizovala nová NN sieť vrátane skriniek na napojenia
budúcich rodinných domov až k jednotlivým pozemkom na Ul.
Kláštorná. V súčasnos# sa pracuje na vydaní stavebného povolenia
na ďalšie siete – kanalizácia, plyn, verejné osvetlenie, oprava komunikácie a nové chodníky.
(Pokračovanie na strane 4.)
Táto stavba je ﬁnancovaná
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Zrealizované projekty v našom meste
(pokračovanie zo strany 3)

z vlastných
mesta.

prostriedkov

Na území nášho mesta boli osadené nové detské ihriská. Pri
AOC, na Okulke pri bloku „Z“, na Sídlisku 1. mája pri bloku „H“. Detské
ihriská pribudli aj na Juhu, Lúčnej, Dubníku. Spoločnosť STD Donivo a.s.
v roku 2013 darovalo mestu Vranov nad Topľou nové detské ihrisko.

IBV Kláštorná - mestská časť Lomnica
Ešte v roku 2011 mesto Vranov nad Topľou začalo s výstavbou
chodníka na Čemernianskej ulici. V rámci jeho výstavby bol upravený
miestny rozhlas, preložka stĺpov, dažďová kanalizácia, odvodnenie rigolu. Celkovo v rámci 1. a 2. etapy sa zrealizovalo cca 850 m chodníka na Ul. Čemernianskej. Táto stavba bola ﬁnancovaná z vlastných
prostriedkov mesta

Opravený skate - park na Juhu
Zrekonštruované boli športoviská na Dubníku, Okulke, pri
Daňovom úrade a zrekonštruovaný bol skate-park.
Detské ihriská, opravu športovísk a skate-parku ﬁnancovalo
mesto z vlastných ﬁnančných prostriedkov. Detské ihrisko pri dome
kultúry bolo mestu Vranov nad Topľou darované.
Na základe podnetu mladých občanov mesta pri Centre voľného
času pribudlo nové cvičisko. Tu môžu prostredníctvom využi!a váhy
vlastného tela posilňovať.
Projekt ﬁnančne podporil Prešovský samosprávny kraj z ﬁnančných prostriedkov vo forme dotácie z VÚC PO a vlastných prostriedkov mesta.

Novovybudovaný chodník na Čemernianskej ulici
V tomto roku meste Vranov nad Topľou začala výstavba 44 nových nájomných bytov. Plánované ukončenie výstavby bytových domov je v roku 2015.
Stavba je ﬁnancovaná z dotácie Ministerstva dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR a Štátneho fondu rozvoja bývania.

Novovybudované cvičisko pri Centre voľného času
Výmena okien v hornej čas! tribúny a hospodárskej čas!, rekonštrukcia kúrenia a výmena kotla, oprava zatekajúcej strechy, rekonštrukcia elektrickej prípojky, výmena lavíc na tribúnach, osadenie
sedadiel na tribúne, toto všetko bolo zrealizované na Futbalovom štadióne Mestského futbalového klubu a.s., na Ulici Boženy Němcovej.

Rozostavaný bytový dom na Lúčnej
Stavebné úpravy na nebytových priestoroch 969 realizované
v tomto roku sú v nadväznos! s už pripravenou 3. etapou rekonštrukcie centra mesta na jej realizáciu.
Stavebné úpravy budú ﬁnancované z vlastných prostriedkov
mesta v celkovej výške 50 !s. Eur.

Novovybudované detské ihrisko na Juhu

Opravený štadión na Ulici B. Němcovej
Na futbalovom štadióne na Školskej ulici bola opravená hospodárska budova - oprava sociálnych zariadení, šatní, trénerských
miestnos%, renovácia okien, skladových priestorov a prebehla kompletná oprava fasády, a odkvapových rúr a tribúna – oprava lavíc,
osadenie sedadiel, natre!e tribúny.

Opravený štadión na Školskej ulici

(Pokračovanie na strane 5.)
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Obe •eto rekonštrukcie
mesto zrealizovalo pomocou
vlastných zamestnancov a ﬁnancovalo zo svojho rozpočtu.
V roku 2013 bola ukončená 1.etapa rozšírenia cintorína na
Mlynskej a Cintorínskej ulici. Samozrejme zrekonštruované boli aj
domy smútku na Mlynskej ulici, Lomnickej ulici a Cintorínskej ulici.

V rámci reklamácie projektu Vranov – pitná voda a kanalizácia
v povodí rieky Topľa, bola zrealizovaná oprava cestnej komunikácie
na Hronského ulici.

Opravená cestná komunikácia na Hronského ulici
Opravený Dom smútku v Čemernom
V roku 2014 začala realizácia rozšírenia cintorína na Vŕšku.
Zároveň v tomto roku bolo zrealizované oplotenie cintorína na
Lomnickej ulici.

Novovybudovaný oporný
múr na cintoríne Na Vŕšku
V roku 2013 mesto začalo s paspor!záciou cintorínov.
Paspor!zácie bolo digitálne zameranie polohopisov cintorína, digiPaspor!zácia
tálne zameranie hrobov a hrobocintorínov
vých miest, projektovanie hrobov
a hrobových miest, číslovanie hrobov a hrobových miest, vytvorenie digitálnej mapy, zber a prepis
údajov z náhrobkov, zber fotograﬁí
z náhrobkov, zverejnenie na internetovom portáli. Pre širokú verejnosť sú dostupné základné údaje
o hrobových miestach a zosnulých
plus fotograﬁa hrobového miesta
(webová stránka mesta, link www.
virtualnycintorin.sk).
Rozšírenie cintorínov, paspor!zácia cintorínov a rekonštrukcie boli ﬁnancované z vlastných
prostriedkov mesta.

Z dôvodu zlepšenia plynulos! cestnej premávky sme pristúpili
k úprave chodníka a plôch pri Základnej škole Bernolákova. Tak!ež
bola rozšírená spojnica medzi základnou školou a Ondavskou ulicou.
Opravený priestor pred Základnou školou Bernolákova

Plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky sme zvýšili rozšírením
cestnej komunikácie pri bytovom dome „Z“ o dva metre.
Rozšírená komunikácia pri bytovom dome „Z“ na Okulke

Na opravu týchto cestných komunikácií mesto využilo vlastné
ﬁnančné prostriedky.
V meste Vranov nad Topľou boli zrealizované opravy chodníkov.
Na Sídlisku I. po oboch stranách, boli ukončené súčasne so stavbou
ﬁnancovanou z fondov Európskej únie a nadväzovali na realizáciu
stavby: Urbanis!cko-architektonická úprava centra mesta.
Opravené chodníky na Sídlisku I

V rámci opráv havarijných stavov bolo v roku 2013 zrealizované
prepojenie ulíc Ondavská a Kalinčiakova.
Prepojenie ulíc Ondavská a Kalinčiakova

V júli 2012 boli opravené chodníky na Ul. Mlynská po oboch
(Pokračovanie na strane 6.)
stranách. Tieto chodníky boli
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Zrealizované projekty v našom meste
(Dokončenie zo strany 5)

zrealizované od križovatky: „Ul.
Mlynská - na Dubník“ po parkovisko pri Dome smútku na Ul. Mlynská a po druhej strane od križovatky „Ul. Mlynská - na Sídl. II k ZŠ II“ po benzínovú pumpu SADKA.
Opravený chodník na Mlynskej ulici

V roku 2013 mesto pomocou verejného obstarávania zakúpilo
novú techniku na zimnú údržbu komunikácií. Do tejto techniky patrí:
nakladač, malotraktor s radlicou a rozmetadlom na inertný materiál,
posýpaciu nadstavbu na nákladné auto, traktorový príves a traktor
s prednou radlicou.
Nový malotraktor
s radlicou a rozmetadlom

Na Mlynskej ulici pri bytovom dome 1333 v tomto roku bola
zrealizovaná oprava chodníka a parkoviska. Táto oprava bola tak!ež
ﬁnancovaná z vlastných prostriedkov mesta.

Od roku 2013 si obyvatelia nášho mesta môžu vychutnať ﬁlm
v novom zdigitalizovanom kino Mladosť. Kino je vybavené najmodernejšou projekčnou technológiou obsahujúcou 7.1. kanálový zvuk
vrátane 3-D projekcie.
Na naše námes!e ľudí prilákala novinka – Nafukovacie kino.
Digitalizácia kina bola ﬁnancovaná aj z vlastných ﬁnančných
prostriedkov mesta.
Nafukovacie
kino

Opravený chodník a parkovisko na Mlynskej ulici
Ešte v roku 2013 bol zrekonštruovaný chodník a oporný múr na
Hrunku. Opravené boli schodiská na Sídlisku 1. mája a Okulke.
Zrekonštruovaný chodník na Hrunku

Oprava havarijných stavov chodníkov bola zrealizovaná aj na
Sídlisku II pri bytovom dome 1218, na Ulici duklianskych hrdinov pri
bytovom dome číslo 1002, na Ondavskej ulici pri bytovom dome 984,
na Okulke chodník pri bytovom dome X1 a X2. Nerudovej ulici bol vydláždený chodník. Všetky •eto opravy boli ﬁnancované z vlastných
ﬁnančných prostriedkov mesta.
Vybudovaním nových spevnených plôch a opravou parkovísk na
Lúčnej, Juhu, Okulke či Sídlisku II. na našich sídliskách pribudli parkovacie miesta. Vybudovanie spevnených plôch na sídliskách bolo
ﬁnancované z vlastných prostriedkov mesta.
Nová parkovacia plocha na Juhu

Spoluprácou mesta Vranov nad Topľou a Prešovského samosprávneho kraja sa podarilo zrekonštruovať budovu na Staničnej ulici
a vytvoriť tak dôstojný stánok pre Folklórny súbor Vranovčan, ktorý
úspešne reprezentuje nielen mesto Vranov nad Topľou ale aj celé
Slovensko.

Zrekonštruovaná telocvičňa pre FS Vranovčan
Kultúru v našom meste podporujeme rôznymi spôsobmi. Od
roku 2012 počas vianočného obdobia zdobí naše námes!e drevený
Betlehem. Ten vyrobila chránená dielňa ROMA ART ČIČAVA, ktorá
pracuje pod vedením p. Milana Krajňáka. Od minulého roka mesto
Vranov nad Topľou začalo s tradíciou Vianočných trhov.
Počas vianočného obdobia centrum
mesta zdobí drevený Betlehem
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Projekty v stave realizácie
Komunitné centrum Vranov nad Topľou,
Cintorínska ulica - rekonštrukcia a prístavba
Väčšina ak•vít projektu predstavuje ak•vity stavebné, zamerané
na zlepšenie stavebno-technických parametrov existujúcej budovy
komunitného centra a odstránenie nedostatkov a vád, ktoré sťažovali prevádzkovanie objektu a zhoršovali podmienky a bezpečnosť užívania stavby. Projekt je ﬁnancovaný z prostriedkov Európskej únie.
Termín ukončenia stavby je december 2014.
Komunitné centrum

Akadémia tretieho veku
Hlavnou ak"vitou projektu je uskutočňovanie vzdelávacích
programov pre seniorov za účelom zvýšenia ich vzdelanostnej úrovne
a "ež zvýšenia miery ich sociálnej integrácie. Projekt je ﬁnancovaný z
prostriedkov Európskej únie. Termín ukončenia stavby je marec 2015.
Rómske občianske hliadky vo Vranove nad
Topľou ako súčasť sociálnej inklúzie

Hlavnou myšlienkou projektu je vytvorenie občianskych hliadok v meste Vranov nad Topľou, ktorých hlavnou činnosťou je najmä ochrana verejného poriadku, ochrana súkromného a verejného
majetku, ochrana de% a mládeže pred nega%vnymi javmi, ochrana
životného prostredia a ochrana plynulos" a bezpečnos" cestnej

premávky. Projekt je ﬁnancovaný z prostriedkov Európskej únie.
Termín ukončenia projektu je september 2015.
Projekt „Škola Zdravej Klímy II“
Cieľom projektu je zlepšenie hospodárenia s dažďovými vodami
v regióne Vranov nad Topľou realizáciou adaptačných opatrení na
príklade ZŠ Lomnica, vzdelávanie de%, učiteľov a širokej verejnos"
v možnos"ach predchádzania klima"ckej zmene. Termín ukončenia
je november 2015.

Škola zdravej klímy - Základná škola Lomnická ulica
Elektronizácia verejnej správy a rozvoj
elektronických služieb v meste Vranov nad Topľou
Cieľom projektu je sprístupnenie elektronických služieb mesta
Vranov nad Topľou a zabezpečenie ich všeobecnej použiteľnos".
Realizáciou projektu dosiahneme sprístupnenie elektronických služieb verejnos", zabezpečenie ich všeobecnej použiteľnos" a integrácia na dostupné komponenty architektúry eGovernmentu, skrátenie
času vybavovania žiados% a zvýšenie spokojnos" širokej verejnos"
s kvalitou poskytovaných služieb, zvýšenie kvality práce, zefek%vnenie a op"malizácie procesov na MsÚ vo Vranove nad Topľou, modernizáciu informačno-komunikačnej infraštruktúry a technologického
vybavenia na MsÚ pre poskytovanie elektronických služieb. Projekt
je ﬁnancovaný z prostriedkov Európskej únie. Termín ukončenia projektu je november 2015.

Projekty v stave hodnotenia
Rekonštrukcia a úprava Materskej školy
Kukučínova
Náplňou projektu je rekonštrukcia materskej školy za účelom
odstránenia technicko-stavebných porúch a zníženia energe"ckej
náročnos" prevádzky, čo prispeje k zlepšeniu školskej infraštruktúry, skvalitneniu vzdelávacieho procesu a štandardu predškolskej

prípravy. Zároveň dôjde k zlepšeniu tepelno-izolačných vlastnos%,
čím sa zlepší energe"cká bilancia budovy, dôjde k odstráneniu zatekania do objektov, k zlepšeniu hygienických podmienok a zvýši sa
este"cká hodnota objektov. Projekt je ﬁnancovaný z prostriedkov
Európskej únie, termín ukončenia projektu je naplánovaný na september 2015.
Vranov nad Topľou - Protipovodňová ochrana
časti Čemerné na vodnom toku Lomnica
(projekt riešený v spolupráci so SVP)
Vzhľadom k opakujúcim sa povodňovým stavom v prípade veľkých prietokov na Topli a vzdu% hladiny smerom pro" toku Lomnica,
mesto Vranov nad Topľou v spolupráci so správcom toku Slovenským
vodohospodárskym podnikom š.p, OZ Košice zabezpečuje pro"povodňovú ochranu územia. Hlavným účelom stavby sú pro"povodňové úpravy smerujúce k ochrane majetku a osôb pred účinkom veľkých
vôd, zlepšeniu odtokových pomerov a revitalizácii toku a príbrežnej
zóny. Vybudované pro"povodňové opatrenia budú priaznivo vplývať
na životné prostredie, najmä na čistotu povrchových a podzemných
vôd. Úprava bude vhodne začlenená do jestvujúceho prírodného
prostredia. Projekt je ﬁnancovaný z prostriedkov Európskej únie,

Materská škola Kukučínova

(Pokračovanie na strane 8)
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Projekty v stave hodnotenia
zázemia existujúceho kamerového systému mesta spolu s inštaláciou
jednoduchých technických zariadení (semaforové merače) slúžiacich
na ochranu chodcov, najmä de$. Projekt je ﬁnancovaný Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality. Termín ukončenia
projektu je december 2014.

(Dokončenie zo strany 7)
termín ukončenia projektu je október 2015.

Základná škola Bernolákova – zníženie
energetickej náročnosti
Predmetom projektu je výmena okien a dverí v čas! budovy
a zateplenie čas! tejto základnej školy za účelom úspory energie
a zníženia energe!ckej náročnos! budov školy. Projekt bude ﬁnancovaný z prostriedkov Európskej únie, termín ukončenia projektu je
september 2015.

Vodný tok Lomnica
Zvýšenie bezpečnosti občanov mesta
Projekt je zameraný na zvýšenie bezpečnos! občanov a potlačenie kriminality v našom meste. Jedná sa o modernizáciu technického

Základná škola na Bernolákovej ulici

Pripravované projekty
Obradná sieň vo Vranove nad Topľou – stavebné
úpravy
Projekt bude zameraný na odstránenie havarijného stavu budovy obradnej siene vrátane realizácie stavebných úprav zameraných
na zníženie energe!ckej náročnos! budovy. Celý projekt bude realizovaný v spolupráci s ÚPSK v rámci „grantu Elena“ zameraného na
technickú pomoc pri vybraných projektoch miest a obcí.

Obradná sieň vo Vranove nad Topľou

Merač rýchlos" v Čemernom

Zníženie energetickej náročnosti budovy
mestského úradu
Charakteris!ka: predmetom projektu bude zateplenie, výmena
okien a zdrojov tepla v budove mestského úradu vo Vranove nad
Topľou. Aj tento projekt bude realizovaný v spolupráci s ÚPSK v rámci
„grantu Elena“ zameraného na technickú pomoc pri vybraných projektoch miest a obcí.
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