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Vláda SR schválila Akčný plán rozvoja okresu Vranov nad Topľou
Koncom augusta sa v našom meste konalo výjazdové zasadnutie vlády Slovenskej republiky, na ktorom bol schválený Akčný plán rozvoja okresu Vranov nad Topľou.
Tvorba akčného plánu trvala približne 5 mesiacov a na jeho spracovaní sa podieľala
samospráva, štátna správa, podnikatelia, poľnohospodári, Združenie miest a obcí vranovského regiónu, starostovia obcí, Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, riaditelia stredných
škôl sídliacich v okrese Vranov nad Topľou.
Hlavným cieľom akčného plánu je znížiť nezamestnanosť v našom meste, okrese a to
vytvorením 2 545 pracovných miest a zlepšiť kvalitu života obyvateľov okresu. Zároveň
sme do plánu presadili opatrenia, ktoré síce nie sú finančne kryté (obchvat mesta Vranov
nad Topľou alebo modernizácia a rekonštrukcia ciest I. triedy), no pre rozvoj okresu sú
veľmi dôležité.
Podľa schváleného akčného plánu by
v okrese Vranov nad Topľou malo byť preinvestovaných 123 miliónov eur. Podstatné
je, že okres Vranov nad Topľou v rokoch

Jednou z aktivít je vznik Centra projektovej podpory okresu Vranov nad Topľou.
Úlohou centra bude zabezpečiť realizáciu
akčného plánu, poskytovať poradenstvo pre

2016 - 2020 formou regionálneho príspevku
dostane 4,9 milióna eur, ktoré budú prerozdelené na rôzne aktivity, pre rôzne subjekty
napr.: pre samosprávu, združenia, organizácie a školstvo.
Časť schválených finančných prostriedkov bude preinvestovaná vo forme štátnej
pomoci pre súkromné spoločnosti, ktoré sa
rozhodnú podnikať v priemyselnom parku
alebo pre spoločnosti, ktoré budú vytvárať nové pracovné miesta v meste a okrese. Zároveň, v tomto balíku sú aj finančné
prostriedky z fondov EÚ, o ktoré sa môžu
uchádzať: samospráva, súkromné spoločnosti, školstvo a sociálne organizácie.
Pomocou regionálneho príspevku, ktorý
bol vládou SR schválený vo výške 4,9 milióna
eur pre celý okres Vranov nad Topľou na 5
rokov, mesto Vranov nad Topľou zrealizuje
viacero rozvojových aktivít.

čerpanie finančných prostriedkov z EÚ, konzultačná činnosť, propagácia priemyselného
parku, kouching a mentoring v úzkej spolupráci so zamestnávateľmi ako súčasť zodpovedného podnikania.
Ďalšou aktivitou v rámci akčného plánu
je v spolupráci s poľnohospodárskymi subjektmi založiť odbytové združenie v meste,
ktorého cieľom bude podpora malých regionálnych výrobcov a samostatne hospodáriacich roľníkov. Naplánovaná je aj výstavba novej mestskej tržnice, v ktorej by si obyvatelia
mesta a okresu mohli zakúpiť výrobky od našich, regionálnych výrobcov a producentov.
V akčnom pláne je naplánovaný aj vznik
takzvaného podnikateľského inkubátora,
ktorý bude zameraný na podporu malých
a stredných podnikateľov. Mesto pomocou
získaných finančných prostriedkov z regionálneho príspevku vybuduje v priemyselnom

parku novú výrobnú halu, ktorá bude určená
pre začínajúcich podnikateľov na takzvaný
„rozbeh“ podnikania. Zároveň bude v týchto
priestoroch poskytovať: poradenský servis
podnikateľom, organizovať poradenské kurzy pre začínajúcich podnikateľov, pomoc pri
príprave podnikateľských zámerov. Týmto
chcem vyzvať všetkých záujemcov, ktorým
chýbajú výrobné kapacity a uvažujú nad priemyselnou halou, aby neváhali a kontaktovali
mestský úrad a predstavili svoj podnikateľský
zámer a technické požiadavky, ktoré by mala
výrobná hala spĺňať. Konkrétne podmienky
a formu spolupráce sa dozviete na oddelení
mestského majetku – Ing. Onderko Marián,
vedúci oddelenia.
Pomocou regionálneho príspevku
v rámci akčného plánu je naplánované založenie mestského podniku spolu
s tréningovým centrom zabezpečujúcim
údržbu a opravy miestnych komunikácií, drobnú stavebnú činnosť, stolárske
a zámočnícke práce a mestského podniku zameraného na údržbu a starostlivosť o zeleň, verejný poriadok v meste,
starostlivosť o mestské lesy a zhodnocovanie bioodpadu. So vznikom nových
mestských podnikov súvisí aj vybudovanie tréningových centier, ktoré budú
zabezpečovať rekvalifikáciu a prípravu
na povolanie ľudí s neukončeným základným vzdelaním, a to v spolupráci
s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny
vo Vranove nad Topľou a so strednými
odbornými školami, ktoré sídlia na území
okresu. V akčnom pláne je naplánovaná aj
podpora rozvoja školstva v meste a okrese
s cieľom posilniť záujem žiakov o technické
a prírodovedné odbory a najmä o praktické
vyučovanie.
V rámci zvýšenia ponuky a kvality poskytovaných sociálnych služieb plánujeme
realizovať nadstavbu jedálne Zariadenia pre
seniorov vo Vranove nad Topľou a rozšíriť
tým paletu poskytovaných služieb v regióne vytvorením zariadenia s opatrovateľskou
službou, čím sa skvalitní efektívnosť využívania celého objektu zariadenia.
Do akčného plánu sme zaradili aj opatrenie zamerané na spracovanie a zhodnocovanie biologického odpadu – výstavbu
kompostárne, ako aj projekty pre zvýšenie
kvality života obyvateľov mesta a okresu,
(Pokračovanie na strane 3)
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Opravy peších, miestnych komunikácií a investičné akcie
mesta Vranov nad Topľou pre rok 2016
Aj tento rok mesto Vranov
nad Topľou realizovalo opravy
miestnych komunikácií, chodníkov a úpravy respektíve
rozšírenie spevnených plôch.
V rámci podprogramu správa
a údržba miestnych komunikácií pre rok 2016 bolo v roz-

obrubníky, osadené nové obrubníky a potiahnutý nový asfaltový koberec.
V schválenom návrhu
opráv pre rok 2016 bola zaradená aj práve realizovaná
oprava cestnej komunikácie v dĺžke 904 metrov na

komunikácie.
Mesto Vranov nad Topľou
hneď v jarnom období zrealizovalo z dôvodu povrchového
poškodenia a opotrebovania
komunikácií vysprávky ciest

telocvične pri Základnej škole
Kukučínova 75 000,- €. Výška
spoluúčasti žiadateľa – mesta
pri kapitálových výdavkoch
je vo výške 25 000,- €. Výška
finančných prostriedkov pri-

Komunikácia na Dubníku po oprave

Komunikácia na Dubníku pred opravou

počte mesta pre rok 2016 na
opravu komunikácií vyčlenených 315 000 eur.
Koncom júna, v prvej etape opráv komunikácií, bola
zrealizovaná oprava troch
peších komunikácií a to pri
Dome kultúry vo Vranove nad
Topľou, pri základnej umeleckej škole a pri bytovom dome
č. 1220 na Sídlisku II.. Nové
obrubníky a nový asfaltový
koberec bol potiahnutý aj na
cestnej komunikácii a to na
Kalinčiakovej ulici.
Počas letných prázdnin
bol opravený chodník na Ulici
duklianskych hrdinov, chodník a miestna komunikácia na
Sídlisku I. a cestná komunikácie na Dubníku. Na všetkých
týchto komunikáciách bol
odstránený starý asfalt, staré

Viničnej, Slnečnej ulici a na
Ulici
generála
Svobodu.
Východoslovenská vodárenská spoločnosť na týchto komunikáciách v súčasnosti realizuje výmenu vodovodného
potrubia.
Zároveň v letnom období boli zrealizované aj úpravy
plôch na sídliskách a to na
Sídlisku 1. mája vedľa bloku
B (6 parkovacích miest), nad
bytovým domom G (16 parkovacích miest), vedľa bytového
domu G a pred blokom I a na
Lúčnej za bytovým domom
2717 (8 parkovacích miest).
Zároveň na Sídlisku II. pred
blokom 1216 budú z dôvodu
zvýšenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky parkovacie plochy upravené tak,
aby nezasahovali do miestnej

Plocha na Sídlisku 1. mája pred úpravou

a chodníkov sú realizované
každoročne, po zimnom období, z dôvodu povrchového
poškodenia a opotrebovania
komunikácií. V jarnom období
bolo obnovené aj vodorovné
dopravné značenie.
Mesto Vranov nad Topľou
bolo v tomto roku úspešné vo výzve vyhlásenej
Ministerstvom školstva, vedy,
výskumu a športu, ktoré vyčlenilo finančné prostriedky
na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej
a športovej výchovy formou
dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične
a na vybavenie telocvične.
Mestu ministerstvo pridelilo na rekonštrukciu strechy

delených na bežné výdavky je
2 500,- €, pričom spoluúčasť
mesta na bežných výdavkoch
je 250,- €.
Videá nielen z opráv komunikácií nájdete na mestskom youtube kanáli cez tento QR kód:

Plocha na Sídlisku 1. mája po zrealizovaní úpravy
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Meste Vranov nad Topľou pribudli nové detské ihriská

Jednou z priorít rozvoja mesta Vranov nad Topľou je riešenie
voľnočasového športového vyžitia občanov mesta, najmä detí
a mládeže. Z tohto dôvodu aj
tento rok v rozpočte mesta boli

vyčlenené finančné prostriedky nielen na opravu a údržbu
detských ihrísk a športovísk,
ale aj na výstavbu nových ihrísk
a športovísk, ako aj na osadenie

nových prvkov v už existujúcich
ihriskách.
Ešte v jarnom období mesto
Vranov nad Topľou zakúpením
gumenej dopadovej plochy, štrku
a terénnymi úpravami podporilo

na území mesta boli osadené
dve nové detské ihriská a to pri
Základnej škole Sídlisko II. a pri
bytovom dome T na Okulke a
nové športovisko na Rodinnej
oblasti. Zároveň v už existujúcich detských ihriskách na
Juhu, Sídlisku 1. mája a na
Dubníku boli osadené nové
hracie prvky. Osadené bolo
aj nové oplotenie detského
ihriska na Herľanskej ulici.
Osadeniu nových prvkov
predchádzala
každoročná
výmena piesku v už existujúcich pieskoviskách, ako
aj výmena ochrannej fólie
Detské ihrisko na Juhu
nachádzajúcej sa v pieskovýstavbu nového detského ihris- viskách. Všetky hracie prvky boli
ka, ktoré vyrástlo vďaka zbierke natreté ochranným náterom.
organizovanej Občianskym zdru- Momentálne na území mesta
žením Vranovské vydry.
Vranov nad Topľou je 18 detV priebehu letných prázdnin ských ihrísk a 7 športovísk.

Celkovo bolo z rozpočtu mesta na opravy, doplnenie prvkov
a kontrolu detských ihrísk pre
rok 2016 vyčlenených 20 tis. €.
Preto vyzývame občanov,
aby sa k ochrane majetku mesta
stavali zodpovednejšie a v prípade ničenia tohto majetku
to oznámili mestskej polícii.
Mestský úrad apeluje rovnako
na rodičov, aby si lepšie všímali
svoje ratolesti, pretože sa často
stáva, že deti ničia ihrisko pred
očami svojich vlastných rodičov.

Hornozemplínske folklórne slávnosti

Už tradične posledný au- chlopi, FSk Porubianka, ŽSSk reprezentant Molodziezowego
gustový víkend v meste Vranov Lipka, Vranovskí heligonkári, FSk Domu Kultury v Rzeszówe,
nad Topľou patrí folklóru Verbina, Fsk Konopianka, ŽSSk RUDKI, Poľsko. Poľskí folklóristi
sa v nedeľu popoludní predstaa Hornozemplínskym folklórnym Pošančaky.
Jedným z hostí 47. roční- vili s programom pod názvom
slávnostiam. Ani tento rok tomu
nebolo inak. Uplynulú sobo- ka Hornozemplínskych folklór- „Klenoty z Rzeszówa“.
Vyvrcholením nedeľňajšieho
tu, v rámci Hornozemplínskych nych slávností bol poľský súbor,
folklórnych slávností,
sa na námestí pred
Domom kultúry vo
Vranove nad Topľou
v programe pod názvom
„Z
babovej
ladi“ predstavili FSk
Čaklov, FSk Ondavanka,
ŽSSk
Skrabčanka,
ŽSSk Vederko, FSk
Hencovčan,
ŽSSk
Ružička, ŽSSk Herlica,
ŽSSk
Juskovčanky, Poľský súbor, reprezentant Molodziezowego
Domu Kultury v Rzeszówe, RUDKI, Poľsko
MSSk
Šedliščanskej

programu bol galaprogram
pod názvom „Skvosty Zemplína
a Šariša“. V programe sa predstavili FS Vranovčan, FS Orgonina, FS
Lipovec, FS Oblík, DFS Cifroško,
DFS Ďatelinka, DFS Lipovček,
sólisti, tanečníci a speváci zo
súťaží Šaffova ostroha, Talenty
a Roztoky 2016. Hosťom galaprogramu bola FSk Parchovianka
z Parchovan.

Vláda SR schválila Akčný plán rozvoja okresu Vranov nad Topľou

(Dokončenie zo strany 1)
ktoré zároveň budú mať pozitívny vplyv na rozvoj cestovného
ruchu a to napríklad rekonštrukcia a sprístupnenie národnej
kultúrnej pamiatky Vodný hrad,
obnova
národných
kultúrnych pamiatok v centre mesta
– 3. etapa rekonštrukcie centra mesta, vznik Regionálneho
centra turizmu a cestovného
ruchu, súčasťou ktorého je naplánovaná rekonštrukcia budovy
obradnej siene. Tieto projekty by

boli finančne kryté z fondov EÚ.
Pomocou regionálneho príspevku je naplánovaná oprava multifunkčného športového areálu
pri Základnej škole Sídlisko II vo
Vranove nad Topľou alebo modernizácia futbalového štadióna
mládeže a zriadenie karpatského
centra cezhraničnej kultúry.
Implementácia akčného plánu bude monitorovaná Radou
pre rozvoj okresu Vranov nad
Topľou na základe odporúčaní
a pravidelných správ skupiny

expertov vypracovaných v úzkej
spolupráci s projektovým centrom. Rada pre rozvoj najmenej
rozvinutého okresu Vranov nad
Topľou sa bude schádzať podľa
potreby, najmenej však 2-krát
ročne, aby vyhodnotila dosiahnutý pokrok, prijala potrebné
odporúčania pre pokračovanie
implementácie akčného plánu
a predložila návrhy a odporúčania ministrovi dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR na
zmenu príslušného uznesenia,

doplnenie uznesení, prípadne
aktualizáciu akčného plánu.
Ing. Ján Ragan,
primátor mesta
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Informatívna správa o nakladaní s komunálnym
a separovaným odpadom na území mesta Vranov nad Topľou
Vážení občania, radi by
sme Vás poinformovali o vývoji produkcie komunálneho a separovaného odpadu
na území mesta Vranov nad
Topľou. V súčasnosti je v platnosti nový zákon č. 79/2015
Z.z. o odpadoch, na základe
ktorého sme prijali nové VZN
o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území
mesta Vranov nad Topľou.

Z tohto dôvodu by sme
chceli vyzvať Vás občanov,
aby ste pristúpili k zodpovednejšiemu separovaniu
komunálneho odpadu, aby
sme zvýšili množstvo vyseparovaného odpadu a znížilo sa množstvo komunálneho odpadu.
Zároveň chceme poďakovať občanom, ktorí svoj odpad separujú a tak prispievajú k lepšiemu životnému

V rámci nového zákona sa
od 01.07.2016 mení systém
financovania separovaného
zberu v meste. Náklady na
zabezpečenie zberu separovaného odpadu preberá
Organizácia zodpovednosti
výrobcov (OZV) – v našom
meste spoločnosť ENVIPAK, a.s.
To znamená, že my občania platíme iba za komunálny odpad a za separovaný
odpad bude platiť spoločnosť ENVI-PAK, a.s.

Informačné nálepky na zberných nádobách
Mesto
Vranov
nad
Topľou v spolupráci s firmou
ENVI-PAK, a.s. zabezpečilo
nalepenie informačných nálepiek na zberné nádoby na
separovaný odpad. Tieto nálepky slúžia ako informácia
pre občanov, ktorý druh odpadu do ktorej nádoby patrí.
Veríme, že nalepením týchto
nálepiek prispejeme k zvýšeniu triedenia odpadov.

prostrediu.
Mesto Vranov nad Topľou
bude naďalej zabezpečovať
a financovať zber komunálneho odpadu.
Chceme Vám tiež dať na
vedomie, koľko komunálneho a separovaného odpadu bolo vyprodukovaného
za obdobie od 01.01.2016
do 31.06.2016 v porovnaní
s rovnakým obdobím roku
2015.

Separovaný odpad
Rok
Papier
Sklo
Plasty

2015 /t/

2016 /t/

47,28
47,42
54,90

58,59
42,13
63,20

Komunálny odpad:
Rok

2015 /t/

2016 /t/

Spolu:

3 305,67

3 399,68
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Triedenie je hračka, myslia si Slováci. Mnohí ale
nevedia, aký odpad do akého kontajnera patrí
Slováci triedia málo. Hovoria to výsledky štúdií európskeho
štatistického úradu Eurostat. Z celkového odpadu putuje len asi
6 % na recykláciu, 12 % končí v spaľovni, 6 % sa kompostuje, ale
až 76 % končí na skládkach. Často aj nelegálnych. Táto štatistika
radí Slovensko na chvost EÚ v nakladaní s odpadom.
procesom. Nemali by však byť

Farebná abeceda triedenia hrubo znečistené od mastných
Nový zákon o odpadoch priniesol štyri základné farby kontajnerov. Žltá je určená na plasty,
modrá na papier, zelená na sklo,
červená na kovy. Zákon však povoľuje, aby sa viaceré komodity
triedili spolu, do jedného kontajnera. V našom meste je zavedený spoločný zber plastov,
kovov a nápojových kartónov
do žltého kontajnery. Aby ste si
boli istí, čo kam môžete vhodiť,
najlepším spôsobom je prečítať
si štítky priamo na zberných nádobách. Tie obsahujú presné
informácie o tom, čo všetko do
konkrétnych nádob patrí.

Plastovú fľašu zošliapnuť
Mnohé plastové obaly sú
objemné, zaberajú značnú časť
v kontajneroch. Preto skôr než
vhodíte plastové fľaše alebo nápojové kartóny do kontajnera,
zmenšite ich objem. Napríklad
zošliapnutím. Obaly z potravín
nie je potrebné umývať úplne
do čista, tým by ste boli z hľadiska plytvania vody neekologickí, skôr tu hrá rolu zápach,
hlodavce a možné nákazy. Pri
recyklácii plasty prejdú čistiacim

olejov či pást, nebezpečných látok, zeminy a farieb. Do plastov
patria číre aj farebné fólie, vrecká, igelitové tašky, fľaše a fľaštičky z kozmetických a čistiacich
prípravkov, vrecká z mlieka,
obaly z jogurtov, vedrá, či obaly z CD. Do žltej nádoby môžete
pokojne hodiť aj polystyrén, ktorý vám zostal doma po nákupe
elektroniky a iných tovarov. Ak
je nadrozmerný, odneste ho na
najbližší zberný dvor. Určite však
do plastov nepatria pneumatiky,
duše z bicyklov a iné gumené
predmety.

Kovové, ale nie objemné
Ako sme už spomínali, kovové obaly sa u nás zbierajú spolu
s plastami a nápojovými kartónmi. Do tohto kontajnera môžete
vhadzovať plechovky, konzervy,
kovové súčiastky, drôty a káble
(bez bužírky), alobal či starý kovový riad. Konzervy a plechovky
pred vyhodením do nádoby je
vhodné vypláchnuť, aby v nich
nezostali zvyšky jedál. Nepatria
sem však tuby z krémov a pást,
chemicky znečistené kovy, mäkké vrecká z kávy a instantných
polievok.

Papier náš odveký,
nehádzať zmoknutý
Papier je možné recyklovať
5 až 7 krát za sebou. Triedime ho
suchý a čistý. Do modrého kontajnera určeného na papier môžete vhadzovať papierové obaly,
noviny, časopisy, knihy bez pevnej väzby, zošity, listy, kancelársky papier, lepenku, papierové
krabice (zošliapnuté), rozložené
kartóny, katalógy, letáky, plagáty, obálky, pohľadnice, ba aj
krepový papier. Nepatria sem
však nápojové kartóny, silne
znečistený či mastný papier, papier s hliníkovou fóliou, voskovaný papier, obaly na mrazené
potraviny, škatuľky od cigariet (s
výnimkou kartónovej časti), kopírovací papier či termopapier
(používaný najmä na účtenky).
Mokrý papier rýchlo plesnivie,
preto ho netriedime.

Sklo do zelených
kontajnerov
Vratné fľaše sú už dnes na
ústupe. Napriek tomu je dôležité sklo zhodnocovať. Je to totiž
surovina, ktorú možno recyklovať donekonečna. Do kontajnera
so sklom môžete ukladať rôzne
sklenené nádoby, fľaše, poháre,
fľaštičky z kozmetiky či liekov
(samozrejme bez plastových či
kovových uzáverov), sklenené
črepy alebo okenné sklo bez
rámov. Do zeleného kontajnera

však nepatria zrkadlá, pozlátené a pokovované sklo, žiarovky a žiarivky, drôtené sklo,
autosklo, technické sklo, sklo
s obsahom chemických látok,
TV obrazovky a monitory, porcelán, keramika, dymové sklo
a ani plastové štuplíky a korky
zo sklenených fliaš.

V triedení nám poradí
www.triedime.sk
Umývate si zuby, minula sa
vám pasta a vy sa rozhodujete
kam s tubou? Do komunálu?
Do žltého kontajnera? Alebo
ste si s priateľmi na párty objednali pizzu a papierový obal
z nej je mastný? Kam s ním?
Pre takých, ktorí si odpoveďou
nie sú istí, pripravila spoločnosť
ENVI - PAK špeciálnu webovú
stránku www.triedime.sk, ktorá
nielen inštruuje, kam s ktorým
druhom odpadu, ale odhaľuje
„život“ odpadu po jeho vyhodení do správneho kontajnera na
triedený zber. „Našou úlohou je
plošne vzdelávať ľudí ako správne triediť, preto sme vytvorili
webovú stránku www.triedime.
sk, ktorá je určená všetkým vekovým kategóriám. Je plná animácií a zaujímavostí z procesu
triedenia a recyklácie odpadu“,
dodala Silvia Nosálová z organizácie zodpovednosti výrobcov
ENVI - PAK.

Šetrite miesto v kontajneri. Ušetríte aj v peňaženke.
Obaly zošliapnite, stlačte, rozložte.

čistý, rozrezaný a rozložený vyhodením ho zdeformujte
Nápojové kartóny z džú- triedeného zberu...
Nápojový obal musí byť na plocho. To znamená, pred ručným stlačením, zlisovasov, mlieka alebo vína a PET
ním alebo zošliapnutím.
fľaše rôznych veľkostí sú
Kartónovú krabicu rozoberpoužívané v globálnom
te a až tak ju vyseparujte.
meradle. Ročne sa na
Slovensku predajú stovky
Dosiahnete tak výrazné
milióny nápojových kartóúspory v nádobách na trienov a PET fliaš. Vzhľadom
dený zber.
Aký to má efekt?
na ich objemnosť kladú vyZníženie frekvencie vývosoké nároky na skladovanie
zov kontajnerov na triedený
vyprázdnených obalov.
Skôr než ich hodíme do
zber a tým úsporu financií.
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Príprava materských škôl, základných škôl
a školských zariadení na školský rok 2016/2017
Dva prázdninové mesiace ubehli neuveriteľne rýchlo
a 5. septembra začal nový školský rok 2016/2017. Každý nový
školský rok sa spája so zvedavosťou, ale aj s obavami najmä
tých, ktorí po prvý krát prekročia prah materskej, či základnej
školy. Začiatok školského roka je hlavne spojený s prípravou
všetkých kompetentných, počnúc zriaďovateľom a vedeniami
škôl, pedagogickými a prevádzkovými zamestnanci. Takouto
prípravou prešlo 6 základných a 8 materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Vranov nad Topľou.

Materské školy:
Dlhodobou snahou mesta ako zriaďovateľa je zvyšovať
kapacitu materských škôl prostredníctvom vyhlásených výziev na realizáciu projektov pre rozšírenie a udržanie kapacít
materských škôl formou prístavby, výstavby a rekonštrukcie priestorov pre potreby materských škôl na rok 2015, na
ktoré mesto zareagovalo a uspelo. V tomto školskom roku
mesto otvorilo v dvoch materských školách (MŠ Juh a MŠ
Kukučínova ulica) nové triedy. V nich prostredníctvom poskytnutej dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky bola buď zrekonštruovaná alebo pristavená nová trieda s interiérovým vybavením v celkovej hodnote 117 850,- €.
Z novootvorených tried, kuchyniek na výdaj stravy, priestorov
na dodržiavanie hygieny a nových sociálnych zariadení, hračiek, posteľnej bielizne, nábytku a pod. sa v tomto školskom
roku tešia dvojročné deti uvedených materských škôl. V tomto
školskom roku 2016/17 sa brány materských škôl otvorili pre
Novootvorená trieda v Materskej škole na Kukučínovej ulici

668 detí, z toho 207 predškolákov, čo je o cca 20 detí viac ako
v predchádzajúcom školskom roku.
Okrem realizácie týchto projektov na návrh primátora
mesta zastupiteľstvo schválilo použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu mesta na opravu havarijného stavu na budove Materskej školy Kukučínova. Tieto finančné
prostriedky boli využité na opravu strechy, fasády a výmenu
okien. Zároveň počas letných prázdnin údržbári materských
škôl realizovali základnú údržbu vo všetkých materských školách, t.j. hygienickú maľbu kuchýň, tried a spální, zrealizovali
opravy popraskaných a opadaných stien, natiahli nové stierky,
vymenili vodovodné batérie, prahy, kosili dvory, strihali živé
ploty a pod. Na zveľadenie vnútorných priestorov, tak ako po
minulé prázdniny, materské školy využili vďaka iniciatíve a šikovnosti riaditeliek škôl, finančnú pomoc rodičov a sponzorov.
Pri tejto príležitosti je potrebné poďakovať všetkým, ktorí sa
na tomto pracovnom nasadení podieľali.
V rokoch 2015 – 2016 mesto do údržby, opráv, materiálneho vybavenia a rekonštrukcie materských škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti mesta investovalo približne 340 000
eur.

Základné školy:

V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta máme 5 plnoorganizovaných základných škôl s právnou subjektivitou a 1 malotriednu školu v prímestskej časti Lomnica. V tomto školskom
roku 2016/17 sa brány základných škôl otvorili pre 3 126 žiakov, z toho 292 predškolákov. Povinnú školskú dochádzku by
malo ukončiť 317 deviatakov.
Video z otvorenia nového školského roka nájdete tu:

Základné školy sú financované
z prenesených výkonov štátnej správy
t. j. z normatívnych a nenormatívnych
finančných prostriedkov. Uvedené finančné prostriedky školy používajú
na financovanie osobných výdavkov
(mzdy a odvody) a bežných výdavkov
t. j. tovarov a služieb, ktoré sú nevyhnutné na financovanie potrieb škôl.
(Pokračovanie na strane 7)
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Začiatkom júna 2016 v areáli Základnej školy Jána Pavla II.
začala výstavba futbalového ihriska s povrchom umelej trávy o rozlohe 3200 m2, ktorého súčasťou je tartanová bežecká
dráha s doskočiskom. Celkovo do výstavby tohto ihriska bolo
investovaných približne 190 000 eur. Pre túto školu na základe
rozpočtového opatrenia z Ministerstva vnútra SR na prerozdelenie výdavkov určených na riešenie havarijných situácií pre
rok 2016 mesto získalo sumu 40 000 eur na opravu strechy
tejto školy.

Nové futbalové ihrisko v areáli Základnej školy Jána Pavla II.

Dubčeka bola v mesiaci jún, nútená svoju prevádzku ukončiť
skôr z dôvodu havarijného stavu, ktorý nastal po prasknutí
vodovodného potrubia, ktoré spôsobilo značné materiálne
škody v jednej z časti budovy. Celková oprava si vyžiadala približne 10 000,- €. Na túto rekonštrukciu boli použité finančné prostriedky z rozpočtu mesta – zriaďovateľa, v hodnote
5 000,- €, finančné prostriedky školy, rodičovského združenia
a sponzorov.
Väčšou aktivitou mesta ako zriaďovateľa Centra voľného
času M. R. Štefánika v rokoch 2014 a 2015 bolo sprevádzkovanie chatovej základne na DomašiDobrá v celkovej hodnote 30 000 eur.
V roku 2014 bol do tejto časti nainštalovaný kontajner so sociálnym zariadením pre dievčatá/chlapcov a sprchami
s napojením na žumpu. V roku 2015 sa
realizovalo napojenie chatiek na úžitkovú vodu prostredníctvom nádrže.
Súbežne bolo zrekonštruovaných sedem chatiek v hodnote 7 500,- € vrátane vnútorného vybavenia, t.j. výmena
PVC podlahy, čalúnenie postelí, zakúpenie nábytku a ostatného vybavenia
chatiek a kuchynky.
V rámci letnej prázdninovej činnosti
Centra voľného času M. R. Štefánika sa
po niekoľkoročnej prestávke, na prelome mesiacov júl a august 2015 a 2016 uskutočnili letné pobytové tábory v tejto chatovej základni pre deti od 10 rokov.
Na prelome mesiacov máj/jún 2016 sa zrealizoval zámer
postaviť v tomto prostredí svojpomocne, vďaka šikovnosti našich údržbárov, altánok v hodnote 4 000,- €. K dnešnému dňu
je altánok plne funkčný, vybavený grilom, drevenými stolmi,
lavicami na sedenie pre približne 20 osôb.
V jesennom období zrealizujeme revitalizáciu ihriska, ktoré je súčasťou objektu chatovej základne.
PaedDr. Mariana Lapčáková, vedúca oddelenia školstva

Na Základnej škole, Kukučínova ulica sa uskutočnila kompletná rekonštrukcia teplovodných rozvodov spojená s výmenou radiátorov v 1. a 2. pavilóne školy v celkovej hodnote
36 300 eur a oprava zatekajúcej strechy nad priľahlými skladmi školskej jedálne a priestormi školskej kotolne v hodnote
1 700 eur. Naplánovaná je aj oprava ústredného kúrenia a výmena kotla.
V Základnej škole, Bernolákova ulica, bola zrealizovaná
rekonštrukcia stien veľkej telocvične, oprava zábradlia, oprava stien a vymaľovanie kontinuálnej učebne, inštalácia elektrických rozvodov, maľba Nový altánok v chatovej osade na Domaši
stien v dvoch triedach II.
stupňa, zriadila sa odborná učebne pre matematiku a hudobnú výchovu,
zrealizovaná bola aj oprava šatňových žiackych skriniek, oplotenie školy bolo
natreté novým náterom.
V plaveckej učebni
bola zrealizovaná oprava
a izolácia vyrovnávacej
nádrže fóliou, výmena
piesku vo filtri, vytmelená
bazénová vaňa a vymenené stupačky.
Základná
umelecká
škola, Ulica Alexandra
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA MESTA VRANOV NAD TOPĽOU
JÚL, AUGUST, SEPTEMBER 2016

JUBILUJÚCI OBČANIA
60 roční
júl: Peter Dzurňák, Galina Kudrnová, Anna Petrová,
Emil Bazylák, Dušan Gajdoš, Oľga Jakubová, Miroslav
Krištan, Stanislav Dojčák, Jozef Drobňák, Vojtech Doktor,
Mária Demčáková, Stanislav Petruška, František Bak, Dušan Hanudeľ, Vojtech Knoblich, JUDr. Alena Maščuchová,
Anna Gajdošová, Ing. Alexander Schudich, Anna Davidová, Valéria Sučíková
august: Otakar Fajčák, Dušan Mikloš, Anna Chľustová, Ing. Ján Urban, Mária Kyselová, Mária Krišková, Pavol
Gazda, Mária Zálepová, František Lajčák, Darina Hudáková, Eugen Slivka, Valéria Pohlodková, Angela Abrahamová, Ing. Mária Strmeňová, Anna Hrehová, Marta Majzlíková, Ján Bireš, Magdaléna Haľková, Anton Papuga, Štefan
Fridrich, MVDr. Jozef Illéš, Štefan Dráb, Anna Illéšová
september: Štefan Vargovič, Ján Mihoč, Vladislav
Tomčík, Monika Haňová, František Dzurjo, Július Dej, Viera
Sotáková, Juraj Kentoš, Mikuláš Nemeš, Kristína Davidová,
Miroslav Pisarčík, Mária Jevčáková, Peter Székely, Agáta
Pivarníková, Magdaléna Hajníková, MUDr. Eva Čupilová,
Jaroslav Natafaluši, Dušan Tomko, Mária Hamorníková
65 roční
júl: Mária Gancarčíková, Ing. Peter Tóth, Jozef Karchňák, Štefan Makovník, Mária Tkáčová, Adam Slivka,
MUDr. Tamara Tamášová, Pavol Gajdoš, Imrich Sinčák,
Božena Zimná, Oľga Mikulová, Anna Fiľakovská, Štefan
Hrabčák, Dušan Virba, Peter Bartko, Anton Kubáni, Peter
Zubko, Mária Markovičová, Anna Senčaková, Juraj Fekete,
Slavko Hajník, Ľudmila Smolejová, MUDr. Vincent Popík,
Mária Krasuľová, Božena Gdovinová, Vladimír Košuda,
Jozef Bonkalo, Ján Giduško, Agáta Lešová, Ing. Milan Maščuch, Kvetoslava Daňová, Mária Krivjančinová
august: Milan Ondič, Eleonóra Dančiová, Ida Hanuščáková, Jozef Ladika, Kvetoslava Marinčinová,
Darina Juhanová, Marta Hreňová, Jozef Tutko, Helena
Jakubeková, Viera Plavecká, MUDr. Stanislav Ungrady,
JUDr. Štefan Muchanič, Eduard Juhan, Milan Vataha, Anna
Kusková, Magda Palenčíková, Melánia Kunecová, Magda
Vicenová, Ing. Martin Fazekaš, Milan Karchňák
september: Marta Kőlešová, Helena Zavodová, Anna
Lukáčová, František Skliňár, Ľubica Brehovská,
Milan Kolesár, Veronika Fejková, Alena Vojteková,
Kvetoslava Velčková, PharmDr. Ján Macek, Jozef Kertis,
Dušan Hudák, Anna Nutárová, Andrej Dravecký, Emília
Haníková, Žofia Borčová, Jozef Ondič, Mária Cinová,
Anton Vaňo, Helena Kobielková
70 roční
júl: Michal Katica, Milan Janov, Michal Medeši,
Magdaléna Ščepaníková, Ján Balický, Ivan Hibký, Mária
Mardzinová, Ján Sabol, Mária Pajdiaková, JUDr. Ján Uhlík,
Václav Loukota, Anna Kopinová, Berta Sestrienková, Jozef
Čakloš, Fani Izraelová, Michal Kotvas, Libuša Žipajová,
Anna Belejkaničová
august: Dušan Hudacký, Mária Sedláková, Mária
Vasiľová, Ivan Slíž, Helena Lešňanská, Mária Murcková,
Michal Ferenc, Mária Sabatová, Anna Marcinčinová, Jozef
Ivanov, Zdeněk Danko, Mária Žipajová, Mária Kmecová
september: Ing. Michal Lakatoš, Júlia Berešová, Ing.
Mária Fialkovičová, Helena Marková, Ing. Milan Demčák,
Ľudmila Bartková, Anna Fučilová
75 roční
júl: Eva Hrunová, Mária Pristašová, Pavol Chvaščák,
Anna Hrešková, Jolana Hurňáková, František Jurko, Anna
Sotáková, Marta Drobňáková
august: Anna Kerekešová, Marta Onofrejová, Helena Hajniková, Zuzana Hrižová, Mária Medešiová, Vladimír
Terpák, Anna Kaňuchová, Mária Straková, Michal Gešper,
František Mihaľ

september: Michal Fuňák, Mária Hirčáková, Mária
Madejová, Michal Feckanin, Anna Hrubovská, Margita
Kolesárová, Anna Haňová, Marie Pospíšilová, Ján Čabala,
Mária Goffová, Veronika Čalfová, Mária Kubišová, Pavel
Bajbár, Jolana Telepunová, Anna Kozáková
80 roční
júl: Mária Molnárová, Júlia Pacanová, Pavol Brilinský,
Ján Marcinčin
august: Mgr. Andrej Strýčko, Libuša Kňazovická,
Mária Sedláková, Štefan Nus, Sara Miškovičová, Atika
Tressová
september: Anna Mydlová, Jozef Tkáč, Juraj Lipovec,
Katarína Porvažníková, Mária Bilská, František Vasil
85 roční
júl: Jozef Šugár, Anna Volčková
august: MUDr. Pavel Sovák, Mária Torhanová, Mária
Macugová, Jozef Breznický, Magdaléna Šandorová, Jozef
Gromina
september: Mária Matinová, Mária Demčáková,
Emília Feníková
90 roční
august: Cecília Kudziová
95 roční
september: Michal Moskaľ

Bodnároová a Róbert Janočo, Jana Mattová a Jakub
Olach, Marianna Muchová a Dávid Goroľ, Monika Daňová
a Tibor Tokár, Marcela Tkáčová a Jozef Baláž 3.9. Mgr.
Gabriela Ajbenová a Ing. Michal Jenča, Ing. Michaela
Semková a Patrik Miščicha, Viktória Goroľová a Peter
Marcin, Sabína Kolečavová a Ondrej Hudák, Mgr. Alžbeta
Vargová a Bc. Daniel Šutko, Mgr. Jana Sedláková a Mgr.
Jozef Roskoš 9.9. Katarína Husková a Ing. Marek Karpáč
10.9. Jaroslava Truchanová a Miloš Barbora, Jana Čikalová
a Ivan Horváth, Jana Muchová a Dušan Tancoš, Katarína
Tatarková a Jozef Horkavý, Mgr. Silvia Baranová a Ing.
Ľudovít Šimčák, Mgr. Viera Urbanová a Ján Mati, Natália
Kečkemetyová a Michal Musák, MDDr. Katarína Kočišová
a Mgr. Dušan Malý 17.9. PhDr. Michaela Pačutová a Pavel
Hořák, Ing. Katarína Velčková a Ing. Ľuboslav Straka, PhD.,
Zuzana Daridová a Rastislav Huska, Evy Nagyová a Eduard
Čarňanský, Miroslava Hajníková a David Zapletal, Ing.
Kristína Ocilková a Ing. Matúš Frankovský 22.9. Nina
Ondičová a Vladimír Pastirčák, Michaela Jurašková
a Radoslav Turták 24.9. Bc. Kristína Andučičová a Miroslav
Miltak, Mgr. Lucia Lukačinová a Milan Kovalík, Helena
Imrichová a Štefan Bodolló

VEK DOSPELOSTI DOVŔŠILI

1.7. Mia Princová, Marián Gallik 3.7. Nina Šandrejová
7.7. Eliška Kopčáková 13.7. Nela Sajková, Noel Čuma
14.7. Peter Buzáš 20.7. Šimon Lošák 21.7. Ľubomír Peter,
Nikola Figeľová 22.7. Matteo Confort, Ivan Krišta, Diana
Hrešková 23.7. Jakub Ottinger 25.7. Noemi Humeníková,
Barbora Shania Gažiová, Vanesa Jakubová, Matej Hurný
26.7. Timon Michael Janok 29.7. Richard Karšňák 3.8.
Alžbeta Belasová 5.8. Boris David 10.8. Amália Mattová,
Daniel Varga 11.8. Sebastián Labon 13.8. Sebastián
Jakub 14.8. Martina Slivková, Alexandra Bilá 17.8. Daniel
Derenin 19.8. Juraj Stríčko 21.8. Filip Kaliaš 23.8. Adam
Gojda 24.8. Lenka Máriássy 25.8. Dušan Adam, Jakub
Kučerák 26.8. Natália Kindžerská, Sebastián Timotej Ferko,
Štefan Jackovič 31.8. Karolína Karchňáková 1.9. Andrea
Maliničová 2.9. Janka Ivaničová 4.9. Simon Radovan Tatár
5.9. Nikola Jakubeková 7.9. Tomáš Čandik 8.9. Samuel
Jarka 9.9. Romana Baková 16.9. Laura Kovaľová 20.9.
Jakub Ivan, Jakub Borov 22.9. Tadeáš Marko 24.9. Lukáš
Vardžik 27.9. Max Orosi 29.9. Jasmína Sára Slapčinská

september: Diana Piskorová, Tomáš Kormaník, Nikola Davidová, Anton Panák, Adrián Le Huu, Veronika
Kandalová, Stanislav Kaliaš, Kristína Orosiová, Vanesa
Nguyenová, Richard Goroľ, Mária Ivanková, Peter Mlej,
Ivo Tongel, Alexandra Hrivňáková, Petra Kentošová, Patrik
Bindas, Daniela Jenčová, Jana Demčáková, Radovan Gromina, Barbora Kováčová
MANŽELSTVO UZAVRELI

2.7. Veronika Horňanská a Martin Cvejkuš, Mgr. Soňa
Girmalová a Marek Rybarčák 7.7. Dušana Damová
a Marek Maľár, Eva Faková a Marek Vidlička 9.7. Mgr.
Katarína Tomkovičová a Ing. Rastislav Rybár, Marianna
Polakovičová a Erik Šváby, Ing. Iveta Gressová a Martin
Janočko, Mgr. Jana Piatnicová a Martin Jančík 14.7.
Marcela Tomášová a Miroslav Kohút 16.7. Ivana
Pisarčíková a Mgr. Martin Mitrik 21.7. Barbora Šmatárová
a Patrik Turták 23.7. Paula Chromčová a Ing. Jozef Kurilla,
Natália Jánošová a Mgr. Peter Haško, Gabriela Guziová
a Ivan Hric, Mgr. Katarína Tiritová a Mgr. Vladimír Guľaš
23.7. Ivana Jakubecová a Ing. Ján Bartko 24.7. Anna Faková
a Ján Jurečko 30.7. Juliana Diliková a Radovan Chovanec,
Vladimíra Hajduková a Marek Holub 6.8. Katarína
Baníková a Mário Novák, Dominika Krídová a Samuel
Kuba, Beáta Jarková a Ján Rezanka, Simona Sestrienková
a Martin Tutko, Lucia Fedorová a Jozef Koscelanský, Júlia
Dravecká a Milan Fečko, Mgr. Zuzana Džurdženíková a Ing.
Jozef Ratica, Mária Tačárová a Dušan Vilenik 13.8. Mgr.
Marta Poperníková a Ing. Peter Tutko, Mgr. Slavomíra
Nováková a Peter Čop, Dominika Jačmanová a Ján Nahaj,
Petra Hanušinová a Ľubomír Vall, Ingrid Krajčiová a Filip
Popovič, Mgr. Veronika Vrábová a Ľubomír Špička, Eva
Kaliašová a Michal Takáč 18.8. Naďa Slivková a Viktor
Balog, Jana Balogová a Michal Miškovič 20.8. Ing. Petra
Repková a Matúš Mihoč, Romana Tomičová a Patrik
Ďuriško, Ing. Anna Škodyová a Ing. Ondrej Groffa, Mgr.
Jana Čačková a Róbert Ragan, Veronika Schwarczová
a Ing. Jozef Čech-Špirek, Juliána Medvecová a Matúš
Jackovič, Mária Hajníková a Jozef Lipkoš, Anna Korytková
a Lukáš Melník 27.8. Ivana Katinová a Marek Čudejko,
Kristína Cibriková a Jaroslav Čonka, Michaela Rezanková
a Lukáš Roháč, Jana Macková a Jakub Miňo, Nikola

NOVONARODENÉ DETI

OPUSTILI NÁS

1.7. Mgr. Tomáš Gerbery, PhD. (31) 5.7. Ján Bombár (75)
6.7. Marián Hreha (59) 7.7. Barbora Hoholková (95) 9.7.
Mikuláš Sabol (74), Bartolomej Valčo (78) 16.7. Štefan
Kostura (77) 20.7. Anna Džurdženíková (94) 22.7. Jozef
Petro (61) 25.7. Jolana Fehérová (93) 28.7. Ján Jalč (90),
Helena Kačmárová (79) 1.8. Irena Nováková (90), Anton
Fuňa (57) 2.8. František Bachleda (65) 3.8. Ján Bireš (60)
5.8. Mgr. Peter Timočko (62), Anna Kaliničová (87) 7.8.
Ján Mižov Baník (88), Anna Stará (83), MUDr. Alojzia
Nováková (70) 10.8. Michal Buzek (77) 12.8. Marketa
Gáborová (57) 14.8. Valéria Červinková (80) 17.8. Helena
Petrušková (55) 20.8. Verona Rybarčáková (88) 27.8.
Mária Bindasová (82), Michal Medeši (70) 28.8. Alžbeta
Borčová (75) 1.9. Ladislav Šipoš (70) 2.9. Emília Kotľárová
(31), Ján Žulkovský (90) 5.9. Michal Palenčík (87) 7.9.
Jozef Petričko (77) 8.9. Michal Zaťko (59)10.9. Ján Goroľ
(45), Mária Ihnátová (87) 12.9. Marián Kožejak (61) 13.9.
Mária Džatková (88) 18.9. Anna Eperješiová (90), Anna
Kozáková (71) 19.9. Ján Sivič (61) 23.9. Anna Gajdošová
(87) 25.9. Viera Turanská (77), Peter Sluťák (93) 27.9. Ján
Mazur (67), Mária Lapčáková (60) 28.9. Mária Žipajová
(62) 29.9. Koloman Kaliaš (66)
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