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Vážení spoluobčania.
Mestské zastupiteľstvo na
svojom februárovom zasadnu" schválilo rozpočet mesta pre
rok 2015 s výhľadom na roky
2016 - 2017. Celkový rozpočet
mesta, vrátane rozpočtových
organizácií v príjmovej a výdavkovej čas$ predstavuje 19 miliónov eur, je spracovaný ako
vyrovnaný. V záujme ďalšieho
zlepšenia ﬁnančnej situácie
mesta, sú pre tento rok navrhované iba menšie rozvojové
programy. Najdrahšou rozvojovou a inves$čnou akciou mesta v tomto roku je obstaranie
dvoch nájomných bytových
domov. Bytové domy sú momentálne vo výstavbe a nachádzajú sa na Lúčnej a Rodinnej
oblas$. Ich zakúpenie je ﬁnancované z dotácie Ministerstva
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a z prostriedkov úveru zo Štátneho fondu
rozvoja bývania. Na realizáciu
ďalších rozvojových programov
je navrhovaných 94,0 $síc eur.
Jedná sa prístupovú komunikáciu od Dubníka k cintorínu
na Mlynskej ulici, odvodnenie
a terénne úpravy na Sídlisku
Lúčna.
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Mesto Vranov nad Topľou
sa uchádza aj o ﬁnančné
prostriedky v rámci vypísaných
projektov. V roku 2013 pristúpilo k žiados$ Prešovského
samosprávneho kraja o technickú pomoc „Elena“ ﬁnancovanú cez grant z programu
Inteligentná Európa – CIP so
spoluﬁnancovaním oprávnených výdavkov „Grantu Elena
vo výške 10 %. Ide o inves$čné
projekty v oblas$ energe$ckej
efek"vnos$ a obnoviteľných
zdrojov energie, čiže o zníženie energe$ckej náročnos$
verejných budov a verejného
osvetlenia a zníženie nákladov
na spotrebu a výrobu energie.
Realizácia takto pripravených
projektov bude následne ﬁnancované predovšetkým zo
štrukturálnych fondov EÚ,
bankových zdrojov prostredníctvom verejno-súkromného partnerstva a doplnkovo
z vlastných zdrojov.
V kapitole dotácií z rozpočtu mesta pre šport na rok
2015, výška dotácií je rovnaká ako v roku 2014. Je určená
pre športy, ktoré zastrešuje
Mestský športový klub a jej
vo výške 128,5 $síc eur Pre

Primátor vítal nových
občanov mesta
Vranov nad Topľou
V stredu (31. marca 2015) primátor mesta Ján
Ragan prvýkrát v tomto kalendárnom roku privítal
novonarodené de$. Vo svojom krátkom príhovore
im poprial okrem šťas$a a zdravia, krásne a sladké
detstvo, rodičom zaželal veľa lásky a trpezlivos$,
ktorej pri výchove de" nikdy nie je dosť a poprial im,
aby ich novonarodené de$ boli pre nich v budúcnos$ vždy len oporou. Medzi prijatými novonarodenými deťmi bola aj prvá občianka mesta Vranov nad
Topľou pre rok 2015 Michaela Jurková.

Mestský futbalový klub, a. s. na
činnosť futbalových družs$ev,
či už pre mládež alebo dospelých a pre FK Lomnica je vyhradených 103,0 $síc eur, príspevok na prevádzku futbalových
štadiónov na Ul. B. Nemcovej
a Rodinnej oblas$ a ostatných
ihrísk v meste vrátane ihriska
v Mestskej čas$ Čemerné vo
výške 50,5 $síc eur. Na podporu tradičných a významných
mestských súťaží a turnajov je
v rozpočte vyčlenených 5 $síc
eur.
Rovnako je to aj s dotáciami
do oblas$ kultúry, kde na poskytovanie dotácií je navrhnutých 5 $síc eur a $ež na podporu cirkví a organizácií tre$eho
sektora 5 $síc eur. V sociálnej
oblas$ je navrhnutých pre
Územný spolok Červeného
kríža na podporu jeho humanitárnej činnos$, akcií pre
bezpríspevkových darcov krvi
suma 1,0 $s. €. Z rozpočtu
mesta boli schválené dotácie
aj pre Mestský dom kultúry vo
výške 240 $síc eur, a pre SAD
OZ Vranov nad Topľou na prevádzkovanie mestskej verejnej
dopravy 93 $s. €.
Najväčší balík ﬁnančných

prostriedkov v celkovom objeme 8,5 milióna eur bol schválený na ﬁnancovanie výdavkov
školstva. Jedná sa o ﬁnancovanie ak$vít a činnos" mesta
v oblas$ vzdelávania v zariadeniach predškolskej výchovy,
v základných školách, v základných umeleckých školách.
Ďalej je v programe zahrnuté
stravovanie v školských jedálňach, stravovanie de" v jedálňach predškolských zariadení,
činnosť školských klubov, činnosť školského úradu.
Prostriedky vo výške 1,3
milióna eur boli schválené
na program sociálne služby.
Mesto v tomto programe zabezpečuje na jednej strane
svoje zákonné povinnos$, na
strane druhej sa snaží pomôcť
sociálne odkázaným a znevýhodneným skupinám.
V závere chcem podotknúť,
že schválený rozpočet mesta je
stále otvorený. V roku 2015 sa
mesto bude uchádzať o ďalšie
ﬁnančné prostriedky zo štátneho rozpočtu a štrukturálnych
fondov EÚ na základe vypísaných výziev.
Ing. Ján Ragan,
primátor mesta
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V roku 2014 boli v meste Vranov nad Topľou zrealizované rôzne
opravy cestných, peších komunikácií a spevnených plôch, rozvojové
programy, opravy a rozšírenia detských ihrísk a športovísk
V rámci rozvojových projektov mesto Vranov nad Topľou využilo
prostriedky z eurofondov, konkrétne na „Rekonštrukciu a prístavbu
komunitného centra na Ul. Cintorínska“, v ktorom sa pracuje s marginalizovanými skupinami. Táto rekonštrukcia a prístavba sa začala
realizovať v roku 2013. V rámci stavby bola zrealizovaná nová strecha
na pôvodnom objekte a jeho prístavbe, ktorá má slúžiť ako školiaca
miestnosť. Vystavané boli sociálne zariadenia vrátane pre imobilných, kuchyňa so skladom. Súčasne stavba komunitného centra bola
napojená sa na všetky inžinierske siete vo forme prípojok – vodovodnej, kanalizačnej, elektrickej a plynovej. Celkový náklad stavby
- 143 $s. Eur. Stavba bola ﬁnancovaná z prostriedkov EÚ vo výške
95 % t. j. 136 $s. Eur z celkových oprávnených nákladov na stavbu
a zvyšných 5 % bolo vyﬁnancovaných z vlastných prostriedkov mesta
t. j. 7 $s. Eur.
Ďalšou inves$čnou akciou bola 2 etapa l chodníka na
Čemernianska ulici. Tento chodník je pokračovaním existujúceho
novozrealizovaného chodníka v rámci 1. etapy, ktorý sme ukončili
v roku 2011. Druhá etapa chodníka je na pravej strane cesty v smere na Trebišov od Ul. Sadovej (ﬁ HasPO– koniec 1. etapy) po ulicu
Sadovú na konci zástavby – po „šolavý vršok“. Celková dĺžka chodníka je 456,02 m s rozpočtovým nákladom 285 $s. Eur. Stavba rieši

Zrekonštruovaná fasáda nebytových priestorov na BD 969
aj rekonštrukciu jednotnej kanalizácie, odvodnenie dažďových vôd
a úpravu miestneho rozhlasu. Stavba bola ﬁnancovaná z vlastných
prostriedkov mesta vo výške 43 $s. Eur.
V máji minulého roka boli zrealizované stavebné úpravy fasád
nebytových priestorov bytového domu s. č. 969 na Námes$ slobody. Tieto stavebné úpravy boli zrealizované v nadväznos$ s už pripravenou 3. etapou rekonštrukcie centra mesta na jej realizáciu (od OD
Jednota po Dom potravín), kde v súčasnos$ hľadáme na jej realizáciu
ﬁnančné prostriedky, a to vo forme dotácie z fondov EÚ alebo z vlastných prostriedkov mesta. Stavebné úpravy boli ﬁnancované z vlastných prostriedkov mesta v celkovej výške 50 $s. Eur.
Ďalšou inves$čnou akciou mesta zahŕňajúcu zlepšenia kvality
života občanov mesta je aj riešenie bytovej situácie pre mladé začínajúce rodiny. Z tohto dôvodu na území mesta Vranov nad Topľou sa
začalo s výstavbou dvoch bytových domov na Sídlisku Lúčna a na
Rodinnej oblas%. Výstavbou týchto bytových domov vznikne v každom bytovom dome 22 nájomných bytov (1 a 2 – izbových bytov)
bežného štandardu. Plánované ukončenie výstavby bytových domov
je naplánované na druhú polovicu roka 2015.
V závere minulého roka bola v areáli Základnej školy juh pred
existujúcou nafukovacou halou ukončená výstavba „Športová plocha“ o rozmeroch 26,0 m x 50,0 m, ktorá slúži ako plocha na športovanie viacerých druhov športu.

Tak$ež v tomto areáli školy boli vybudované šatne, sociálne zariadenia, ktoré slúžia ako pre nafukovaciu halu tak aj pre klzisko.

Novovybudovaná športová plocha na Juhu
V roku 2014 boli realizované opravy detských ihrísk z dôvodu
vandalizmu a opotrebovania jednotlivých prvkov ihrísk. Bola zabezpečená komplexná oprava jednotlivých ihrísk, ktorá pozostávala
z opravy poškodených prvkov, doplnenia ihrísk o nové prvky, náterov
príslušného oplotenia ihrísk a podobne.
Jednalo sa o $eto opravy a doplnenie týchto ihrísk a športovísk:
Na športovisku, ktoré je na Dubníku sa zrealizovala výmena ple$va, boli osadené nové basketbalové koše. Vedľa ihriska bol osadený
malý kolotoč a pieskovisko. Na sídlisku Okulka bolo osadené nové
ple$vo ihriska a osadené nové futbalové bránky. Na ihrisku bola doplnená lezecká stena v tvare „Z“, Takáto lezecká stena pribudla na ihrisku na Sídlisku 1. mája. Na Sídlisku Juh za bytovým domom „1058“
sa vytvorí nové detské ihrisko, kde sa osadí lezecká stena v tvare „Z“,
nová dvojhojdačka a nový kolotoč.
Na Lúčnej boli za bytovým domom 818 boli osadené nové futbalové bránky, basketbalové koše, i pieskovisko a lezecká stena v tvare
„Z“. Pri bytovom dome 825 sa osadí pieskovisko, kolotoč a pružinová
hojdačka.
V závere leta pri Centre voľného času pribudlo nové cvičisko.
Námet na jeho výstavbu tak$ež vychádzal z radu mladých občanov
mesta. Súčasťou cvičiska sú 4 ks rôznych hrázd a lavičky. Toto cvičisko v celkovej hodnote 6,5 $s. Eur bude vyﬁnancované zo získaných ﬁnančných prostriedkov vo forme dotácie z VUC PO a vlastných
prostriedkov mesta.

Cvičisko pri Centre voľného času
Celkovo bolo z rozpočtu mesta na opravy, doplnenie prvkov
a kontrolu detských ihrísk pre rok 2014 vyčlenených 20 $s. €.
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Činnosť mestskej polície v roku 2014
Mestská polícia Vranov nad Topľou (ďalej len MsP) je poriadkový útvar mesta zriadený uznesením mestského zastupiteľstva č.
5/91 v zmysle § 19 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
ktorý aj v priebehu roka 2014 plnil úlohy vyplývajúce zo zákona
SNR č.564/1991 Zb. o obecnej polícii. Základné úlohy príslušníkov MsP a určenie ich vecnej a miestnej pôsobnos$ sú zakotvené
v § 3 citovaného zákona. Za svoje viac ako 23 ročné pôsobenie ako
poriadkový útvar mesta, naďalej zabezpečuje verejný poriadok
v meste, ochranu jeho obyvateľov a iných osôb pred ohrozením
ich života, zdravia a majetku, ochranu životného prostredia a plní
a kontroluje úlohy vyplývajúce zo VZN, z uznesení mestského zastupiteľstva a z rozhodnu" primátora mesta.

V minulom roku plnilo úlohy 12 príslušníkov MsP, ktorí
spĺňali odbornú spôsobilosť na
výkon funkcie, overenú vydaným osvedčením MV SR o vykonaní skúšky odbornej spôsobilos$ policajta.
Neoddeliteľnou súčasťou
MsP je pracovisko monitorovacieho kamerového systému
(MKS) kde pracuje v rámci
chránenej dielne 5 operátorov.
Dobrú skúsenosť máme aj
s projektom chránené pracovisko monitorovacieho kamerového systému (MKS), kde
tak$ež evidujeme záujem občanov so zníženou pracovnou
schopnosťou o prácu. Záverom
možno konštatovať, že kolek"v
MsP je stabilizovaný a spĺňa
odborné a kvaliﬁkačné požiadavky pre úspešné plnenie
úloh.
V rámci výzvy Fondu sociálneho rozvoja sme po výberovom konaní od 16.10.2014
v rámci projektu občianske
hliadky v marginalizovaných
rómskych komunitách prijali
1 koordinátora a 8 členov OH,
ktorých využívame pri plnení
úloh mestskej polície v čas$ach
Čemerné, Rodinná oblasť, ul.
Budovateľská a Mlynská, kde je
najväčšia kumulácia rómskych
spoluobčanov. Za$aľ sú na ich
činnosť zo strany občanov pozi"vne ohlasy a projekt je plánovaný na jeden rok.
V roku 2014 príslušníci MsP
vykonali celkom 2056 zákrokov.
Z týchto riešili celkom 1806
priestupkov. Z toho 16 priestupkov bolo odstúpených príslušným orgánom na riešenie.

Príslušníci MsP predviedli v súlade so zákonom
č. 564/1991 o OP 16 osôb na
útvar MsP a 5 osôb na OO PZ
vo Vranove n/T pre podozrenie zo spáchania trestného
činu. Na OR PZ Vranov sme
odstúpili celkom 8 poznatkov
o podozrení z trestnej činnos$. V jednom prípade použili
policaj$ zbraň a to malorážnu
pušku na zlikvidovanie psa,
u ktorého bolo podozrenie na
besnotu a tento napadal de$
idúce do školy a členov hliadky
MsP, išlo o oprávnené použi$e
zbrane. V 1 prípade boli použité donucovacie prostriedky na
prekonanie ak"vneho odporu,
zabránenie v napádaní členov
hliadky MsP a zabránenie poškodzovania majetku. Pri zákroku osoba páchateľa utrpela
zranenia bez PNS. Použi$e donucovacích prostriedkov bolo
vyhodnotené ako oprávnené.
V 483 prípadoch bol použitý
technický prostriedok na zabránenie odjazdu motorového
vozidla (papuča).
Policaj$ MsP zabezpečovali verejný poriadok a v spolupráci so štátnou políciou
aj organizáciu dopravy, pri
všetkých kultúrnych a športových akciách, vrátane jarmokov. V priebehu roka 2014 sme
v rámci možnos$ viac využívali
pešie hliadky, hlavne v rámci
centra mesta, kde v nočných
hodinách počas piatku a soboty dochádza k narušovaniu
verejného poriadku, poškodzovaniu majetku mesta a občanov, výtržnos$am, ktorým
sa snažíme v rámci možnos$
zabrániť. Touto cestou chcem
požiadať spoluobčanov, aby

takéto konanie ihneď nahlásili
aj anonymne na bezplatnú telefónnu linku 159, resp. mobil
MsP 0907 998 033, aby z našej
strany boli vykonané opatrenia
na zadržanie páchateľov.
Počas roka 2014 nevznikli
žiadne mimoriadne udalos$,
ako sú živelné pohromy, záplavy, priemyselné havárie, hromadné výtržnos$, prípadne
štrajky, ani priestupky na úseku extrémizmu.
Problémom v rámci sta$ckej dopravy je hlavne parkovanie v centre mesta. Na základe
zmluvy uzatvorenej s ﬁrmou
EEI s. r. o Bra$slava v roku 2009
bývalým vedením mesta, je
vyznačená sieť platených parkovísk vybavená platobnými
automatmi, ako aj možnosťou zaplatenia parkovného
cez službu SMS. Návštevníci
mesta a hlavne zamestnanci
úradov a ﬁriem často parkujú
medzi obytnými blokmi na sídliskách, kde je vjazd povolený
len dopravnej obsluhe, t. j. aj
občanom s trvalým pobytom
v týchto miestach. V roku 2015
bude platené parkovanie rozšírené zhruba o ďalších 100
miest. Vyzývam občanov, aby
si povinnosť zapla$ť parkovné
plnili, lebo toto je potom predmetom riešenie v priestupkovom konaní. Zároveň sprísnime
kontrolu a prijmeme také opatrenia, aby návštevníci z občanov mimo mesta po celý pracovný čas neparkovali medzi
bytovkami a svojimi vozidlami
neničili trávnik a neparkovali
na chodníkoch a prístupových
cestách k bytovkám.
Mesto Vranov malo uzatvorenú zmluvu s N.O. spoločnosť vzájomnej pomoci
ľudí a psov pre zabezpečenie
prevádzky karanténnej stanice. Súčasťou tejto zmluvy je aj
odchyt túlavých psov, ktorých
bolo odchytených celkom 63,
na základe oznámení občanov
a zistení policajtov. Asistovali
sme pri likvidácií divých zvierat

zrazených motorovým vozidlom, pre Štátnu veterinárnu
správu vo Vranove a poľovnícke združenia na území mesta. Viac krát sa vyskytol voľný
pohyb diviakov v čas$ach sídliska 1. máj, Vinice, Kauﬂand,
no našťas$e neútočili a neohrozovali občanov, takže sme
nemuseli použiť zbraň. V tejto
oblas$ nie je jasná legisla"va, ako postupovať a kto má
vykonávať opatrenia, prípadnú likvidáciu. Z tohto dôvodu
sme pre policajtov zakúpili
2 ks pištole s tzv. nábojom bez
strely, na odplašenie diviakov.
Opakovane sme spolu s pracovníkmi VPS mesta, poľovným
združením, dobrovoľníkmi z radov občanov, vykonali akcie zamerané na vytlačenie diviakov
z obytných čas" mesta. V troch
prípadoch boli uskutočnené
spoločne poľovačky, ktoré zorganizovalo poľovnícke združenie v revíre Vinice a okolie, pri
ktorých sa podarilo uloviť celkom 8 ks diviakov, čo pomohlo
k ich vytlačeniu do miest mimo
obývaných čas", kde už neohrozujú priamo občanov. Zo
strany mesta boli prijaté aj
ďalšie opatrenia k vlastníkom
lesných porastov a poľnohospodárskej pôdy, ktoré majú
zabrániť prístupu diviakov
k obytným zónam v meste.
V roku 2015 mestská polícia bude aj naďalej klásť dôraz
hlavne na zabezpečenie úloh pri
ochrane verejného poriadku,
ochrane majetku mesta a občanov, dodržiavaní platných
VZN. Kolek"v príslušníkov MsP
je stabilizovaný, má dostatočné skúsenos$ a odbornú prax,
aby svoje kompetencie zvládol
tak, aby bol naďalej plnohodnotnou súčasťou v štruktúre
MsÚ Vranov. Ďakujem občanom mesta a návštevníkom za
pomoc a spoluprácu a verím,
že spoločným úsilím sa nám
podarí bezpečnostnú situáciu,
verejný poriadok, ako aj organizáciu dopravy zvládnuť tak,
aby sme riešili čo najmenej
problémov.
Jozef Uhlík, náčelník MsP
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Mestské zastupiteľstvo
V komunálnych voľbách, ktoré sa
konali 15. 11. 2014 sme volili primátora mesta a poslancov mestského
zastupiteľstva na nasledujúce štyri
roky. Novozvolené zastupiteľstvo
si na svojom 3. rokovaní vo štvrtok
4. februára zvolili predsedov a členov jednotlivých komisií. Komisie
sú zložené z poslancov mestského
zastupiteľstva a z ďalších osôb zvolených mestským zastupiteľstvom.
Majú charakter stáleho alebo dočasného poradného, inicia"vneho
a kontrolného orgánu.
Komisia ﬁnančná – Ing. Mar$n
Strmeň – predseda, Ing. Michal
Mudrák, Ing. Štefan Topľanský, Ing.
Helena Kovalská,
Komisia majetková – PhDr.
Zuzana Hurná – predseda, MUDr.
Ing. Marek Fedor, Ing. Ján Lapčák,

Mgr. Igor Demčák
Komisia výstavby a životného
prostredia – Ing. Vladimír Tropp –
predseda, PhDr. Jozef Baran, Ing.
Milan Tkáč, Ing. Branislav Kulich
Komisia bytová a sociálnych služieb – Ing. Ján Lapčák – predseda,
Ing. Štefan Topľanský, JUDr. Lýdia
Ondrušová, Ing. Peter Mihalka
Komisia školstva – Ing. Peter
Štefanko – predseda, JUDr. Pavol
Molčan, RNDr. Gabriela Bradovková,
Ing. Ľubomír Tóth
Komisia kultúry a medzinárodnej
spolupráce – Bc. Michal Jenčo –
predseda, Mgr. Emília Antolíková, Ing.
Ľubomír Pidaný, Mgr. Peter Kocák
Komisia rozvoja spolupráce s podnikateľmi – Ján Kočiš – predseda, Ing.
Igor Čačko, Ing. Dušan Molek, Peter
Goga

Komisia mládeže a športu – Jaroslav
Bella – predseda, Mgr. Eva Lenková,
Ing. Igor Pribula,
Komisia územného rozvoja, dopravy a služieb – Ing. Ľubomír Lukič –
predseda, Ing. Ladislav Bľacha, Ing.
Igor Šesták, Ing. Ján Stavný
Komisia na ochranu verejného
záujmu – Ing. Milan Tkáč – predseda,
Ing. Igor Čačko, Ing. Michal Mudrák,
JUDr. Lýdia Ondrušová, Ing. Ľubomír
Pidaný, Ing. Dušan Molek, Bc. Michal
Jenčo
Členmi mestskej rady sa stali:
Mgr. Emília Antolíková, PhDr. Jozef
Baran, JUDr. Pavol Molčan, Ing.
Dušan Molek, Ing. Michal Mudrák,
JUDr. Lýdia Ondrušová, Ing. Igor
Šesták, Ing. Milan Tkáč.

Občanov zastupujú $to poslanci:

Mgr. Emília Antolíková

PhDr. Jozef Baran

Jaroslav Bella

volebný obvod č. 5 - Juh

volebný obvod č. 3 – Sever

volebný obvod č. 3 – Sever

Ing. Igor Čačko

MUDr., Ing. Marek Fedor PhDr. Zuzana Hurná

Ing. Ladislav Bľacha RNDr. Gabriela Bradovková
volebný obvod č. 5 – Juh

Bc. Michal Jenčo

volebný obvod č. 4 - Centrum volebný obvod č. 4 - Centrum volebný obvod č. 4 - Centrum volebný obvod č. 2 - Čemerné

volebný obvod č. 3 - Sever

Ján Kočiš
volebný obvod č. 5 - Juh
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pre roky 2015 – 2018

Ing. Ján Lapčák

Mgr. Eva Lenková

Ing. Ľubomír Lukič

JUDr. Pavol Molčan

Ing. Dušan Molek

volebný obvod č. 4 - Centrum

volebný obvod č. 3 - Sever

volebný obvod č. 3 - Sever

volebný obvod č. 1 - Lomnica

volebný obvod č. 5 - Juh

Ing. Michal Mudrák JUDr. Lýdia Ondrušová Ing. Ľubomír Pidaný
volebný obvod č. 2 - Čemerné volebný obvod č. 3 - Centrum

Ing. Igor Šesták

Ing. Peter Štefanko

volebný obvod č. 5 - Juh

volebný obvod č. 3 - Sever

MVDr. Igor Pribula

Ing. Mar%n Strmeň

volebný obvod č. 5 - Juh

volebný obvod č. 5 - Juh

volebný obvod č. 5 - Juh

Ing. Milan Tkáč

Ing. Štefan Topľanský

Ing. Vladimír Tropp

zástupca primátora,
volebný obvod č. 2 - Čemerné volebný obvod č. 4 - Centrum
volebný obvod č. 2 – Čemerné
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Sociálne služby v roku 2014
V roku 2014 mesto obdržalo 53 nových žiados" o posúdenie odkázanos$ na
sociálnu službu z toho 8 žiados" na domácu opatrovateľskú službu, 2 žiados$ na
poskytovanie sociálnej služby v zariadení
s opatrovateľskou službou, 32 žiados" na
poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov a 11 žiados" do denného
stacionára.
Priebežne počas roka 2014 boli klien$
vyzývaní k opätovnému posúdeniu zdravotného stavu, ktorí majú platné rozhodnu$a
o odkázanos$ na sociálnu službu a termín
opätovné posúdenia zdravotného stavu im
určil posudzujúci lekár (cca 42 opätovných
posúdení zdravotného stavu).
Zdravotnou posudkovou činnosťou
v zmysle zákona o sociálnych službách
bolo v roku 2014 vydaných 83 lekárskych
posudkov.
Opatrovateľská služba - je sociálna
služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá
je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a stupeň jej odkázanos$ je najmenej II
alebo ktorá je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivos$
o svoju domácnosť a základných sociálnych ak$vitách.
Túto službu v roku 2014 vykonávalo
23 profesionálnych opatrovateliek a opatrovateľskú službu využívalo priemerne 49
občanov mesačne na základe uzatvorených zmlúv o poskytovaní sociálnej služby, v ktorých boli dohodnuté podmienky
poskytovania domácej opatrovateľskej
služby.
V Zariadení pre seniorov na Sídlisku
1. mája č. 73, sa poskytuje sociálna služba
fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový
vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej
osoby a jej stupeň odkázanos$ je najmenej IV , alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila
dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej
služby v tomto zariadení potrebuje z iných
vážnych dôvodov. V zariadení pre seniorov

sa poskytuje: pomoc pri odkázanos$ na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská
starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, upratovanie,
pranie, žehlenie a údržba bielizne
a šatstva,
osobné vybavenie,
utvárajú
podmienky
na úschovu cenných
vecí,
zabezpečuje
záujmová
činnosť
a
ďalšie
činnosti.
Kapacita zariadenia je 115 miest.
Obsadenosť počas roka 2014 bola priemerne 86 klientov mesačne a k 31.12.2013
v poradovníku čakateľov na poskytovanie
sociálnej služby bolo 9 žiadateľov.
V dennom stacionári sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a je
odkázaná na sociálnu službu v zariadení
len na určitý čas počas dňa. Na území mesta Vranov nad Topľou tuto sociálnu službu
doteraz využívali klien$ v Dennom stacionári Evanjelickej diakonie. Koncom roka
2014 boli zriadené: Denný stacionár MIMA
n.o. a Denný stacionár VRAVKA n.o.
Mesto poskytuje fyzickej osobe, ktorá
opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným pos$hnu"m na základe jej žiados$
odľahčovaciu službu a to najviac 30 dní
v kalendárnom roku. Táto sociálna služba
môže byť poskytovaná v domácnos$ občana formou opatrovateľskej starostlivos$,
alebo pobytovou formou v zariadení pre
seniorov. V roku 2014 túto sociálnu službu
požiadali 3 osoby a odľahčovacia služba sa
zabezpečila pobytovou formou v zariadení

Zariadenie pre seniorov vo Vranove nad Topľou

pre seniorov.
V denných centrách sa poskytuje
podporná sociálna služba – počas dňa fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový

Členky Denného centra na Školskej ulici

vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným
pos$hnu"m alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodičovi s dieťaťom alebo
starému rodičovi s vnukom alebo vnučkou
(bývalé kluby dôchodcov). Zabezpečuje
záujmovú činnosť a poskytuje sociálne
poradenstvo. Mesto podporuje ak$vity v Dennom centre M.R.Štefánika 875,
v Dennom centre Školská 653, v Dennom
centre Čemernianska 398 a v dennom centre pri Zariadení pre seniorov. Ich členovia
si v priebehu roka samostatne organizujú
rôzne ak$vity, ako fašiangové stretnu$e,
stretnu$e pri príležitos$ MDŽ, Dňa ma$ek či Mesiaca úcty k starším. Z rozpočtu
mesta sa zabezpečuje prevádzka denných
cen$er – energie, noviny, časopisy, čis$ace, hygienické a dezinfekčné prostriedky,
vybavenie podľa potreby jednotlivých
denných cen$er. Celková kapacita týchto
denných cen$er je 500 osôb.
Stravovanie občanov je služba poskytovaná občanom, ktorí sú poberateľmi starobného alebo invalidného dôchodku a pre
svoj nepriaznivý zdravotný stav si nemôžu
sami pripraviť teplé jedlo. Mesto zabezpečuje stravu prostredníctvom zmluvne dohodnutých zariadení, a to v jedálni Zariadenia pre seniorov
na Sídlisku 1. mája a prostredníctvom Slovenského červeného kríža, ktorý stravu poskytuje
v jedálni Domu humanity SČK
alebo dovezie stravu občanovi
do domácnos$.
V roku 2014 sociálnu službu
vo forme stravovania využilo 59
(Pokračovanie na strane 7)
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Sociálne služby v roku 2014
(Dokončenie zo strany 6)
občanov prostredníctvom SČK a 3 občania
v Zariadení pre seniorov.
Občanom s nižším príjmom poskytuje
Mesto Vranov nad Topľou príspevok na
stravovanie, a to 0,70 € na jedno teplé
jedlo denne pri celkovom mesačnom príjme do 166 €, 0,50 € do 199 € a 0,35 € do
233 €. Hranice pre poskytnu$e príspevku
boli stanovené v roku 2009. Nakoľko starobné aj invalidné dôchodky sa každoročne valorizujú opatrením MPSVaR, počet
občanov, ktorí majú nárok na príspevok
sa každoročne znižuje. V roku 2014 Mesto
Vranov nad Topľou prispievalo na stravu 6 občanom (9 občanom v roku 2013,
11 občanom v roku 2012). Celkový príspevok Mesta na stravovanie v roku 2014 bol
580 € (1010 € v roku 2013, 1272 € v roku
2012). Podmienkou pre poskytnu$e ﬁnančného príspevku na stravovanie je odber stravy v zmluvne dohodnutých zariadeniach mesta.

V roku 2014 zabezpečovalo Mesto
Vranov nad Topľou naďalej výkon inš%tútu osobitného príjemcu dávok v hmotnej
núdzi, rodičovského príspevku a prídavkov
na de$ u občanov, ktorí nevyužívali štátnu
pomoc účelne podľa príslušných zákonov.
Jedná sa o rodiny, ktoré nezabezpečujú platby za bývanie v nájomných bytoch
a platby za odpad alebo zanedbávajú starostlivosť o výchovu de". Mesto uhrádzalo
za obyvateľov nájomné, odviedlo splátky
dlhov za bývanie celkove za rok vo výške
10754 €, splátky dlhov za odpad vo výške
9705 €, v ojedinelých prípadoch platby
dlhu do zdravotných poisťovní a platby za
pobyt de" v internáte. Vo výkone osobitného príjemcu bolo v roku 2014 zapojených priemerne 72 rodín mesačne.
Formou osobitného príjemcu bolo
riešené aj vyplácanie prídavkov na de%
v tých rodinách, kde bolo zaznamenané záškoláctvo dieťaťa. Počas roka 2014 to bolo
spolu 46 de" pochádzajúcich z 33 rodín.
V spolupráci s rodičmi sme usmerňovali
použi$e rodinných prídavkov na podporu
výchovy a vzdelávania, najmä na zabezpečenie dopravy do školy. V roku 2014 Mesto
zabezpečilo výplatu prídavkov na de$ aj
formou sociálnych kupónov určených na
nákup potravín.
Ďalšou službou, ktorú mesto vykonáva
pre rodiny v hmotnej núdzi a rodiny s príjmom pod hranicou životného minima, je

sprostredkovanie poskytovania štátnej dotácie na stravu a školské pomôcky pre de$
navštevujúce školy na území mesta Vranov
nad Topľou. Mesto uhrádzalo v roku 2014
školám platby za obedy zo štátnej dotácie,
ktorá bola priznaná pre 693 de" a za pomôcky, na ktoré malo nárok 785 de".

na sociálnu pomoc.

Mesto poskytuje sociálnu pomoc občanom aj formou ﬁnančných príspevkov,
ktorými sú jednorazová dávka v hmotnej
núdzi – pre občana, ktorý poberá dávku
v hmotnej núdzi, a to na úhradu mimoriadnych výdavkov, na nevyhnutné ošatenie,
na základné vybavenie domácnos$, zakúpenie školských potrieb na nezaopatrené
dieťa a mimoriadne liečebné náklady, do
výšky 35 € a mimoriadny ﬁnančný príspevok návratný alebo nenávratný – môže byť
priznaný rodinám s nezaopatrenými deťmi,
starým a osamelým občanom, ťažko zdravotne pos$hnutým občanom, ktorých čistý
mesačný príjem nepresiahne 1,3-násobok
životného minima. Výška príspevku je do
166 €, vo výnimočných prípadoch (napr.
živelná pohroma) do 322 €.
V roku 2014 bolo prijatých 189 žiados$. 139 žiadateľom bola sociálna pomoc poskytnutá vo výške 4795 €. Z toho v
dvoch prípadoch bol schválený mimoriadny príspevok spolu vo výške 415 €. 50 žiadateľom bola sociálna pomoc zamietnutá
z dôvodu nesplnenia podmienok nároku

V roku 2014 sme zabezpečili umiestnenie v sociálnom zariadení 3 občanom bez
domova, ktorí pre nepriaznivý zdravotný
stav sú odkázaní na trvalú sociálnu starostlivosť, 2 občanom sme zabezpečili ubytovanie v útulku.
Mesto v roku 2014 zabezpečovalo pohreb pre 1 občana, ktorý bol umiestnený
v zariadení a nemal žiadne úspory, nakoľko
pred umiestnením do zariadenia bol bezdomovcom a poberal len dávku v hmotnej
núdzi..

Na základe rozhodnu$e Okresného
súdu Vranov nad Topľou podľa paragrafu
1 ods. 2 zákona 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení vykonávame opatrovníctvo pre
3 obyvateľov mesta.

Okrem uvedených činnos" zamestnanci poskytujú sociálne poradenstvo zamerané na pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej
sociálnej situácii, vykonávajú vyhľadávaciu
činnosť fyzických osôb, ktorým treba poskytnúť sociálnu pomoc, poskytujú súčinnosť iným orgánom pri riešení sociálnych
problémov občanov, atd.
Mgr. Katarína Gáliková,
vedúca oddelenia organizačného
a sociálnych služieb

Zber objemového odpadu
Mesto Vranov nad Topľou zabezpečí
zber objemového odpadu v termíne od
13.04.2015 do 17.04.2015. Občania v rodinných domoch daný deň vyložia k svojim
zberným nádobám objemový odpad, ktorý
následne pracovníci ﬁrmy odvezú. Občania
z bytových domov vyložia tento odpad
k stojiskám. Objemový odpad je odpad z domácnos", ktorý svojim rozmerom a hmotnosťou nezodpovedá používaným zberným
nádobám, napríklad nábytok, dvere, okno,
podlahoviny. Do objemného odpadu nepatrí biologicky rozložiteľný odpad (tráva, konáre) a elektronický odpad (práčky, chladničky
atď.)
Zber bude prebiehať podľa nasledovného harmonogramu:
13.04.2015 - Mestská časť - Lomnica:
ulice Lomnická, Paláriková, Porubská,
Vajanského,
Záborského,
Mestská
časť - Čemerné: ulice Sadová, Kvetná,
Svätopluková, Tolstého, Gorkého, Tehelná,
Cintorínska, Zimná, Lesnícka, Trepčianska,
Herlianska, Prešovská, Veterná, Slanská,

Opálová, Jarková, Makovická, Čemernianska,
Ružová, Kukučínova, Železničná, Kpt.
Nálepku, Puškinova, Toplianska
14.04.2015 - ulice Mierová, M.Benku,
Mlynská,
Budovateľská,
Staničná,
Hronského, M. Lacka, 1. mája, Nám.
Slobody, Duklianskych hrdinov, B. Nemcovej,
Na hrunku, Dobrianskeho, Bernolákova,
Ondavská, Janka Kráľa, Kalinčiakova, IBV
Dubník, Dr. C. Daxnera, Pribinova, Rázusova,
Štúrova, Hviezdoslavova, Hlovíkova, Lesná,
M.R. Štefánika, Sídlisko I., Sídlisko II. Sídlisko
1. mája, Sídlisko okulka.
15.04.2015 - 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.
16.04.2015 - Mestská časť - Rodinná
oblasť: ulice Sládkovičova, Domašská,
Komenského, Školská, J. Matušku, Nerudova,
P. J. Šafárika, Sládkovičova. Žiadame občanov o dodržanie termínov vývozov.
Ing. M. Kopčo, odd. V. D a ÚR

Vranovský hlásnik

strana 8

1/2015

SPOLOČENSKÁ KRONIKA MESTA VRANOV NAD TOPĽOU
január, február 2015

BLAHOŽELÁME JUBILANTOM
60 roční
január 2015: Peter Brenk, Ján Pavelko,
Štefan Vojtko, Miroslav Rusnák, Jozef Baník,
Veronika Zembová, Ján Cehlár, Štefan Karaba,
Mária Opavská, Anna Humeníková, Helena
Hrehová, Vladimír Stulančák, Ľudovít Pienčák,
Anna Forgáčová, Vladimír Bankovič, Vladimír
Giba, Ján Kanaloš, Vladimír Palenčík, Milan
Tkáč, Viera Drobňáková, Ing. Jaromír Dvorský,
Mgr. Janka Petrigová, Michal Suchý, Anna
Greschová, Miroslav Medveď, Ing. Libuša
Stulančáková, Jozef Vlček, Eva Molnárová,
Mária Jakubová, Kveta Sedláková, Helena
Maliková, Anna Denciová, Anna Hrehová, Mgr.
Pavol Kulik, Helena Kováčová, Dušan Olejár
február 2015: Helena Lazengová, Milada
Mendiková, Anna Vesterová, Milan Bažo, Anna
Hermanovská, Dorota Baschierová, Dušan
Lach, Mária Lopaničová, Valéria Ropoviková,
Peter Trembuľák, Jozef Doľacký, Darina
Hudáková, Viera Hurná, Ľubica Vrábelová,
Štefan Hotovčín, Jozef Petro, Ján Kočiš, Eva
Kopčáková, Ing. Marián Liberko, Milan Soták,
Ta&ana Timočková, Ing. Ľubica Račeková
65 roční
január 2015: Mária Bazyľáková, Miroslav
Hudacký, Ľubica Vagnerová, Monika
Hrubovská, Eva Kolečavová, Ján Polakovič,
Viera Košudová, Juraj Lukáč, Ivan Vester,
Mária Čorejová, Viktória Gabron, Viera
Čintalová, Mária Klepáková, Anna Lepótová,
Mgr. Ladislav Koudelka, Ing. Fran&šek
Baschiera, Jozef Balog, Mária Dankovičová,
Jozef Kovaľ, Jozef Lukáč, Marta Dojčáková,
Libuša Vargovičová, Fran&šek Timko, Marta
Kozenková, Mária Majerčinová
február 2015: Štefan Malik, Dušan Ondič,
Bernade(a Mitrová, Ing. Fran&šek Hric,
Ján Tutko, Jolana Petrašková, Ing. Štefan
Benčo, Stanislav Čupil, Fran&šek Gombita,
Magdaléna Kroková, Ing. Pavol Plavecký,
Mariana Dojčáková, Valéria Nadzamová,
Drahoslava Kocanová, Anna Koložváryová,
Tibor Balberčák, Juraj Dupaľ, Anna Petrová
70 roční
január 2015: Tibor Džuppa, Anna Vysoká,
Anna Vaľovčinová, Štefan Kolcun, Lýdia
Hrinková, Marie Karchňáková, Mária Sidorová,
Mária Širajová, Ing. Andrej Ivanišin, Anna
Nirková, Oľga Baranová, Ján Bendas, Irena
Ďuďová, Ján Pe*k, Mgr. Zuzana Kovaľová,

Pavol Novotný
február 2015: Jozef Džanaj, Irena Poláková,
Ján Tarbčák, Juraj Sabol, Mária Mihaľová,
MUDr. Viliam Polák, Verona Mikušová, Jarmila
Pavlaninová, Zdenka Kulíková, RNDr. Jozef
Harakaľ, Etela Džurdženiková, Jana Kmeťová
75 roční
január 2015: Ing. Ján Kocák, Erika Kovaľová,
Margita Buňa&cká, Elena Bodnárová, Mária
Mokrošová, Jozef Sabol, Ján Mika, Katarína
Orolová, Mária Demčáková, Verona Čupáková,
Gabriela Liptáková, Marta Hricková, Dušan
Milták, Anna Chromiková
február 2015: Michal Hreha, Ľudmila
Kaš&elová, MUDr. Júlia Jaňovková, Valen*n
Pariľák, Michal Zajac, Helena Chovancová,
Magdaléna Fišmanová
80 roční
január 2015: Mária Lapčáková, Božena
Paľková,
Helena
Stupáková,
Mária
Grominová, Terézia Saxunová, Fran&šek Čalfa,
Mária Lapčáková, Helena Papugová, Terézia
Lengvarská, Bartolomej Burga
február 2015: Mária Babejová, Alojz Fišman,
Emil Kollár, Mária Tomášová, Ján Terray, Mária
Komenská, Žoﬁa Bankovičová, Pavel Malý
85 roční
január 2015: Mária Lajčáková, Eduard
Béreš, Michal Pirč, Ján Krajňák
90 roční
február 2015: Mária Prokopová, Emília
Burdová
MANŽELSTVO UZAVRELI
8.1. JozeQna Baranová a Ondrej
Venglarčík, Marta Šmatárová a Milan David,
Patrícia Červeňáková a Ivan David, Michaela
Feriová a Igor Jarka, Lenka Janičová a Dávid
Pohlodko, 10.1. Miriama Surmajová a Dávid
Kotľár 15.1. Lucia Karšňáková a Milan Bledý
17.1. Katarína Ferková a Michal Demčo
25.1. Kris"na Slimáková a Patrik Kroka 29.1.
Viktória Budiová a Stanislav Jarka, Oľga
Kroková a Ján Bužo, Ivana Kotľárová a Mar$n
Dobek,Andrea Faková a Peter Karchňák,
Alena Ferková a Mar$n Ferko, Mária Jarková
a Marián Feri 31.1. Denisa Grobárová a Matej
Breznický,5.2. Miroslava Nováková a Ľubomír
Zajac, Marianna Bogárová a Marek Gábor 7.2.
Mgr. Paula Vojsovičová a Ing. Štefan Kováč

14.2. Jana Hruščová a Mgr. Roman Illéš, Mgr.
Dominika Tatrayová a Matej Roman, JozeQna
Madejová a Tomáš Pavučok, Lucia Murinová
a Pavol Bendik 19.2. Mária Damová a Mar$n
Vidlička, Kvetoslava Jakubová a Ján Vidlička
26.2. Denisa Fedorková a Michal Benda, Diana
Tomášová a Matúš Maľár
VÍTAME NOVONARODENÝCH OBČIANKOV
27.11. Ema Cmarová 28.11. Viktória
Andrejcová 1.12. Teodor Varga, Matej Kotľár
2.12. Simona Ilčíková 4.12. Lívia Balintová
5.12. Robin Vrábel, Ivan Struňák 9.12. Kris"na
Hrabovčinová 14.12. Šimon Baran 15.12.
Timea Kešelová 16.12. Milan Bažo 19.12.
Adam Begala 22.12. Soňa Knapiková 23.12.
Alžbeta Jakubková 25.12. Eliška Kotľárová
30.12. Ema Janičová, Nela Švačová, 16.12.
Milan Bažo 30.12. Nela Švačová 1.1. Michaela
Jurková 3.1. Eliška Vasiľová, Damián Tancoš
8.1. Nina Šafranková 13.1. Emily Dobranská
18.1. Lukáš Feri 26.1. Nina Piok, 17.1. Libuša
Beňáková 24.1. Ján Kolesár 28.1. Nina Šimková
3.2. Matúš Miškovič, Diana Trellová, Mar$n
Ďurík 4.2. Tamara Farbárová 6.2. Ján Kačúr
10.2. Tamara Truchanová 11.2. Soﬁa Peterová
12.2. Mateo Manduľák 17.2. Matej Kráľ 18.2.
Paulína Dudová 23.2.Zdenka Kotľárová
VYSLOVUJEME ÚPRIMNÚ SÚSTRASŤ
RODINÁM ZOSNULÝCH OBČANOV
15.11. Juraj Kasaj (62) 1.12. Eduard
Trenčák (90) 2.12. Anastázia Miňová (95)
3.12. Helena Sivičová (89) 5.12. Helena
Rudaničová (86) 6.12. Anna GriWersová (74),
Otokár Požgai (74) 15.12. Mária Sabolová
(91) 22.12. Anna Salajová (54) 28.12. Margita
Daňková (67), 4.1. Mária Šimková (96) 11.1.
Juraj Komenský (77) 13.1. Jozef Goﬀa (84)
15.1. Ján Lengvarský (86) 16.1. Ivan Feri (44)
17.1. Elena Adamčáková (92), Žoﬁa Šestáková
(89) 21.1. Helena Bilinská (81) 26.1. Ján
Novakovský (85), Ján Jenčko (55), Helena
Šoltésová (73), Anna Krajčovičová (93) 28.1.
Ing. Marián Švantner 29.1. Jozef Michalov (85)
31.1. Helena Zubková (91) , 4.2. Jozef Mačák
(53) 5.2. Juraj Hurný (92) 6.2. Mária Stašeľová
(87) 7.2. Vincent Strmeň (94), Michal Vasiľ
(56) 9.2. Júlia Dravecká (91) 13.2. Mária
Horváthová (82) 20.2. Žoﬁa Kubová (84) 21.2.
Ján Maximovič (75) 23.2. Pavol Hubaľ (51)
25.2. Ján Madár (65) 26.2. Ing. Jozef Kolesár
(65) 27.2. Helena Lešková (78)

VRANOVSKÝ HLÁSNIK – informačný spravodaj Mesta Vranov nad Topľou. Vydáva Mestský úrad Vranov nad Topľou. Redakčná rada:
predseda: Mgr. Eva Fedorňáková, tlačové oddelenie MsÚ, členovia: Mgr. Andrej Krišanda, prednosta MsÚ, Mgr. Katarína Gáliková,
PaedDr. Mariana Lapčaková, Ing. Anna Liberková, Ing. Marián Onderko, Ing. Vlasta Štefániková, Ing. Helena Ungrádyová, Ing. Mikuláš
Soták, Viera Machková. Adresa redakcie: Mestský úrad, Dr. C. Daxnera 87, 093 16 Vranov nad Topľou, Telefón: 057/44 22 551-3, fax:
057/44 22 929, e-mail: mesto@vranov.sk, IČO: 00332933. Počet výtlačkov: 7 300 ks, dátum vydania: marec 2015. Evidenčné číslo pre
periodickú tlač „Vranovský hlásnik“ je EV 3066/09. ISSN 1338 - 8576.

