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Vranov opäť na 1. mieste v transparentnosti
Dňa 16. 10. 2018 spoločnosť Transparen
cy International Slovensko (TIS) už po piaty
krát zverejnila rebríček transparentnosti
slovenských samospráv. V ňom TIS hodnotí
kvalitu informácií, ktoré
samosprávy
poskytujú občanom na svojich
web stránkach, rozsah
prijatých protikorupčných opatrení a postup
mesta pri vybavovaní
info - žiadostí. Zároveň
tento rebríček ukazuje,
ako v rokoch 2017-2018 pristupovali jednotliví primátori a poslanci k verejnej kontrole a
poodhaľuje aj dlhodobejšie trendy.
Mesto Vranov nad Topľou sa v tomto

hodnotení znova umiestnilo na 1. mieste
a opätovne sa tak stalo najtransparentnejšou samosprávou na Slovensku.
„Poskytovať komplexné a kvalitné in-

formácie pre obyvateľov nášho mesta vždy
bola, je, a aj bude jednou z mojich hlavných
priorít. Aj preto sa snažíme skvalitňovať informácie na webovom sídlo nášho mesta,

kladieme dôraz na kvalitu podávaných informácií a snažíme sa skracovať čas odpovedí na rôzne podnety. Naďalej využívame pre
komunikáciu s občanmi okrem mestského
webu aj portál „Odkaz pre starostu“, facebook, či youtube kanál.
Toto ocenenie od Transparency
International Slovensko dokazuje, že
mesto Vranov nad Topľou patrí medzi najtransparentnejšie samosprávy Slovenska.
Je silnou motiváciou do ďalších období
a zároveň je vizitkou poctivej práce nás
všetkých, vedenia mesta, zamestnancov
úradu a mestských organizácií,” povedal primátor mesta Vranov nad Topľou Ján Ragan.
Eva Fedorňáková, tlačový referát
MsÚ Vranov nad Topľou

Primátor slávnostne prijal jubilanta Ing. Eduarda Hrubovského
Pri príležitosti životného jubilea primátor mesta Vranov nad Topľou Ján Ragan
spolu so svojim zástupcom Milanom Tkáčom
a prednostom mestského úradu Imrichom
Kónyom dňa 2. 10. 2018 slávnostne prijal

Ing. Eduarda Hrubovského. Vo svojom príhovore jubilantovi poďakoval za dlhoročnú,
aktívnu a obetavú prácu, ktorú vykonal pre
naše mesto a pre ďalšie generácie občanov.
Do ďalšieho života mu zaželal pevné zdravie,

veľa sily, Božieho požehnania a veľa životného optimizmu.
Ing. Eduard Hrubovský vyštudoval strednú Elektrotechnickú priemyslovku v Prešove
(Pokračovanie na strane 2)
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Oprava peších a cestných komunikácií
Mesto Vranov nad Topľou
ukončilo opravu komunikácií na
svojom území. Celkovo v tomto
roku bolo v rámci tejto investičnej akcie opravených 10 komunikácií, a to chodník na Prešovskej
ulici, v smere od križovatky
s Herlianskou ulicou ku križovatke s Čemernianskou ulicou
o dĺžke 160 metrov, chodník na
Staničnej ulici v blízkosti autobusovej stanice o dĺžke 90 metrov,
miestna komunikácia pri bytových domoch 987, 988, 989 na
Sídlisku I, miestna komunikácia
vo vnútrobloku pri bytových domoch 665, 651 a 652 na Rodinnej
oblasti, cestná komunikácia

na Dlhej ulici, a to od križovatky ulíc Dlhá a Juh po okružnú
križovatku pri kostole v dĺžke
313 metrov a miestna komunikácia na Záhradnej ulici v dĺžke
340 metrov, chodníky a cesta na
Pribinovej ulici v dĺžke 99 metrov
a zrealizované bolo aj rozšírenie
cesty na Ulici A. Dubčeka.
Samotný návrh opráv týchto
komunikácií a spevnených plôch
bol zostavovaný na základe požiadaviek zo zasadnutí výborov
jednotlivých mestských častí,
požiadaviek občanov mesta a na
základe obhliadky pracovníkmi
mestského úradu. Celkovo do
opráv miestnych komunikácií

mesto v tomto roku preinvestovalo približne 214 000 eur.
Zároveň mesto v tomto
období pokračuje v rekonštrukcii komunikácií na svojom území. Do rekonštrukcie

celkovo preinvestuje 1 200 000
eur. Ukončenie tejto investičnej
akcie je naplánované na budúci
rok.
Eva Fedorňáková, tlačový referát
MsÚ Vranov nad Topľou

Opravené komunikáce na Pribinovej ulici

Opravená komunikácia na Záhradnej ulici

Opravený chodník na Staničnej ulici

Opravená vnútrobloková komunikácia na Sidlisku I

Rozšírená komunikácia na Ulici A. Dubčeka

Primátor slávnostne prijal jubilanta Ing. Eduarda Hrubovského

(Dokončenie zo strany 1)
- odbor silnoprúd, ktorú ukončil
v roku 1957. Následne bol prijatý na Slovenskú vysokú školu
Technickú v Bratislave, no pre
problémy s vtedajším režimom
musel ju predčasne ukončiť.
V 60-tych rokoch vyštudoval

Vysokú školu dopravy a spojov
v Žiline. Ako vedúci montáží v telekomunikáciách, pracoval na
výstavbe vodných diela Domaša
a Starina. Neskôr, ako vedúcemu
predstaviteľovi telekomunikácií
sa podarilo zautomatizovať telefónne linky v obciach, ktoré sú

v blízkosti Stariny. Prednášal na
odborných učilištiach v Snine,
Prešove, Spišskej novej Vsi,
Svidníku a Bardejove. Pôsobil
ako člen stavebného výboru pri
výstavbe fary a kostola Fatimskej
Panny Márie v Čemernom, za čo
si v roku 2013 z rúk primátora

mesta Ing. Jána Ragana prevzal
Čestné uznanie mesta Vranov
nad Topľou. Podľa vlastných slov
nepozná nudu a medzi jeho najväčší koníček patrí záhrada.
Eva Fedorňáková
tlačový referát
MsÚ Vranov nad Topľou
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Zrealizované investície v meste Vranov nad Topľou
Spoločne sme prekonali zlé finančné obdobie a postupne naštartovali rozvoj nášho mesta. Zrealizovali sme
mnoho úspešných projektov, investícií, a to pomocou peňazí z fondov Európskej únie, zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja, zo spolupráce so súkromným sektorom a pomocou vlastných finančných
zdrojov. S poslancami mestského zastupiteľstva sme sa snažili postupne vytvárať lepšie podmienky pre život vám,
obyvateľom nášho mesta.
Počas uplynulých rokov sa nám spoločne podarilo zrealizovať rekonštrukciu 3. etapy centra mesta a tým zavŕšiť
jeho estetizáciu, v spolupráci so súkromným sektorom sa podarila dostavba zimného štadióna, čím sme vrátili hokej
do Vranova. Zrekonštruovali sme atletický areál pri Základnej škole Sídlisko II a hlavný futbalový štadión, postavili
nové futbalové ihrisko v areáli Základnej školy Lúčna a multifunkčné ihriská pri základných školách. Pomocou fondov sme zrekonštruovali Materskú školu na Sídlisku 1. mája, rozšírili kapacitu Materskej školy Juh a Materskej školy
Kukučínova. Opravili a zrekonštruovali sme cesty, chodníky a na sídliskách postavili nové plochy na parkovanie.
Toto je len malá časť z toho viditeľného, čo sa nám podarilo vystavať a opraviť.
Výrazným ocenením pre naše mesto je 1. miesto v rebríčku transparentnosti 100 najväčších miest Slovenska, ktoré sa nám v tomto
roku podarilo obhájiť.
Pre porovnanie, zadlženosť v prepočte na obyvateľa v roku 2011 bola vo výške 349,76 eur. Dobrým hospodárením sa nám ju podarilo
znížiť natoľko, že v 1. polroku roku 2018 dlh mesta v prepočte na obyvateľa bol 208 eur.
Ing. Ján Ragan, primátor mesta
Najväčšou investičnou akciou bolo zrealizovanie projektu
Urbanisticko-architektonická úprava centra mesta, ktorej cieľom
nebolo len samotné skrášlenie prostredia, ale aj sfunkčnenie ďalšej
centrálnej časti mesta. Celkovo v rámci rekonštrukcie sme preinvestovali približne 950 000 eur.

Úprava parku pri BD 970 a 994

Zrekonštruované centrum mesta

svietidiel, okien, dverí, vyregulovanie kúrenia, zateplenie budovy
a zateplenie a oprava strechy), ktorej súčasťou bola aj inštalácia inteligentných regulačných prvkov umožňujúcich automatickú reguláciu
osvetlenia a kúrenia, bolo do tejto materskej školy preinvestovaných približne 723 000 eur.

Skrášliť a hlavne sfunkčniť sa nám podarilo aj námestie na Lúčnej.
Výsadbou nových stromov, uložením nových trávnatých plôch a úpravou prostredia pri autobusovej zastávke, vznikla na tomto sídlisku
nová oddychová zóna.
Upravené námestie pri základnej škole Lúčna
Zrekonštruovaná Materská škola na Sídlisku 1. mája
Zrealizovali sme aj projekty na rozšírenie kapacít materských škôl.
Zo získaných prostriedkov z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a
športu SR, a to vo výške 112 000 eur, sme rozšírili kapacitu Materskej
školy Kukučínova a Materskej školy
(Pokračovanie na strane 4)

Ďalšou upravenou oddychovou zónou je aj park pri bytových domoch 970 a 994. Výsadbou nových stromov a kríkov, vysiatím nového trávnika, osadením lavičiek a odpadkových košov bol obnovený
park aj na Sídlisku I.
Čerpali sme aj finančné prostriedky z fondov EU. Pomocou nich
sa nám podarilo zrekonštruovať Materskú školu na Sídlisku 1. mája.
Touto komplexnou rekonštrukciou (výmena elektroinštalácie,

Nová trieda v Materskej škole na Kukučínovej ulici
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Zrealizované investície v meste Vranov nad Topľou
(Dokončenie zo strany 3)
Juh. Zároveň z vlastných finančných prostriedkov sme rozšírili aj kapacitu Materskej školy na Sídlisku
1. mája.

Verejné osvetlenie v meste sme doplnili a rozšírili aj o nové svetelné body – LED svietidlá, a to na Juhu pri materskej škole, na Juhu
pri základnej škole, pri Centre voľného času vo Vranove nad Topľou,
na Kláštornej ulici v Mestskej časti Lomnica.

Nová trieda v Materskej škole Juh

Nové svetidlá pri centre voľného času

Nová trieda v Materskej škole na Sídlisku 1. mája
V rámci opráv materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sme z vlastných prostriedkov prefinancovali výmenu bazénovej
technológie a opravu strechy na Materskej škole Okulka. Aj pri tejto
materskej škole sa nám podarilo získať finančné prostriedky, a to z
Úradu vlády SR a ich združením s vlastnými finančnými prostriedkami
v tomto období realizujeme výmenu okenných výplní a dverí v tejto
materskej škole. Celkovo na opravu tejto materskej školy bolo preinvestovaných približne 100 000 eur.

Budova Materskej školy pred výmenou okien
Z fondov EU sa nám podarila aj výmena časti verejného osvetlenia za úsporné LED svietenie. Spolu bolo vymenených 219 svietidiel,
a to v centre mesta a na hlavných cestných ťahoch. Celkovo na túto
modernizáciu verejného osvetlenia preinvestovaných 226 000 eur.

Pokračovali sme aj v projekte v Základnej škole na Lomnickej ulici
– Škola zdravej klímy II. V rámci projektu bola zhotovená zelená „vegetačná“ strecha na budove tejto základnej školy , zmenšená výmera
spevnených plôch pred budovou základnej školy, osadená vegetačná
dlažba a vodopriepustná dlažba na parkovisku a na chodníku pred
nákladnou školou, vysadené boli dažďové záhony, stromy, kroviny
a uložený nový trávnik. Realizáciou projektu sme zlepšili mikroklímu
v budove základnej školy, zvýšili funkčnosť a estetickú hodnotu areálu
a zlepšili kvalitu výučby. V rámci projektu boli do komunitných aktivít
zapojení obyvatelia mestskej časti Lomnica. Projekt bol financovaný z finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru,
štátneho rozpočetu Slovenskej republiky a z rozpočtu mesta Vranov
nad Topľou. V rámci projektov Škola zdravej klímy I a Škola zdravej klimy II bolo celkovo preinvestovaných 136 000 eur, z rozpočtu
mesta bolo preinvestovaných 72 000 eur.

Základná škola na Lomnickej ulici
Zároveň v tejto mestskej časti ukončujeme projekt: IBV Kláštorná
– Lomnica. V tomto období Východoslovenská vodárenská spoločnosť realizuje splaškovú kanalizáciu. Po zrealizovaní tejto stavby
bude komplexne zrekonštruovaná prístupová cesta.

Modernizácia verejného osvetlenia LED svietidlami

Nová IBV Kláštorná ulica v MČ Lomnica
Podarilo sa nám zrekonštruovať a postaviť nové športoviská.
Pomocou zdrojov zo súkromného sektora bol dokončený zimný štadión, ktorý môžeme využívať počas celého roka. Jeho dostavbou sa
do nášho mesta vrátil ľadový hokej.
(Pokračovanie na strane 5)
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Zrealizované investície v meste Vranov nad Topľou
(Dokončenie zo strany 4)
Zimný štadión vo Vranove nad Topľou

ihriska je 3 200 m2. Zároveň táto základná škola získala z rezervy vtedajšieho podpredsedu vlády Slovenskej republiky Petra Pellegriniho
peniaze na výstavbu trávnatého ihriska s mantinelmi na volejbal, minifutbal a tenis.
V tomto období sú vo výstavbe ďalšie 2 multifunkčné ihriská,
a pri Základnej škole Bernolákova a Základnej škole Kukučínova. Ich
výstavba je financovaná úradom vlády Slovenskej republiky a mestom Vranov nad Topľou. Celkovo bude preinvestovaných 159 000
eur. Mesto zo svojho rozpočtu preinvestuje 83 000 eur.
Výstavba multifunkčného ihriska
pri Základnej škole Bernolákova

Združením finančných prostriedkov, a to finančných prostriedkov z akčného plánu, z Prešovského samosprávneho kraja a našich
finančných prostriedkov, čiže prostriedkov mesta, sa nám podarilo
zrekonštruovať Multifunkčný areál pri Základnej škole Sídlisko II.
V rámci projektu bola komplexne a kvalitatívne zrekonštruovaná
funkčná športová plocha areálu, čiže atletický ovál o dĺžke 220 metrov, futbalové ihrisko, odhodový sektor (vrh guľou, vrh diskom), skok
do diaľky, a multifunkčné ihrisko, ktorého súčasťou je 1 hádzanárske,
2 basketbalové, 3 volejbalové a 1 tenisové ihrisko. Celkovo na opravu multifunkčného areálu bolo prefinancovaných 260 000 eur.

V rámci opráv športovísk zrealizovaná bola aj oprava povrchu
nafukovacej športovej haly pri Základnej škole Juh. Táto hala bola
v areáli Základnej školy Juh osadená v roku 2005 a je využívaná na
jednotlivé druhy športov: hádzaná, futbal, volejbal, tenis, nohejbal.
Pretlakovú športovú halu využíva Mestský športový klub – oddiel hádzaná, materské, základné a stredné školy. V popoludňajších hodinách je hala prístupná verejnosti.

Opravený atletický areál pri Základnej škole Sídlisko II
Taktiež združením vlastných finančných prostriedkov, prostriedkov Prešovského samosprávneho kraja, prostriedkov zo zdrojov
súkromného sektora a zo Slovenského futbalového zväzu sa nám
podarilo zrealizovať výnimočnú investíciu - nový umelý hrací povrch
na futbalovom štadióne. Výmena hracieho povrchu umožňuje hrať
futbal aj v chladnom, daždivom počasí. Výmena hracieho povrchu
umožnila trénovať a hrať futbal žiakom, dorastencom a samozrejme
A mužstvu MFK. Celkovo v rámci výmeny hracieho povrchu bolo
preinvestovaných 400 000 eur, z rozpočtu mesta to bolo 90 000 eur.

Hlavný futbalový štadión s novým hracím povrchom
R e k o n  Futbalové ihrisko pri Základnej škole Lúčna
štrukcia multifunkčného
športoviska,
ktorého súčasťou je futbalové
ihrisko s umelým povrchom
bolo postavené aj v areáli
Základnej školy
Lúčna. Rozloha

Opravený povrch pretlakovej športovej haly
V rámci opráv základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Vranov nad Topľou, mesto sa každoročne uchádzalo o finančné
prostriedky na odstránenie havarijných stavov na ich budovách.
Takto získané prostriedky využilo napríklad na opravu havarijného
stavu strechy Základnej školy Lúčna, či na čiastočnú výmenu okien na
budove Základnej školy Bernolákova.
V tomto roku sa z prostriedkov mesta a z časti prostriedkov
školy podarilo ukončiť výmenu okien na budovách Základnej školy
Bernolákova. Zároveň v tomto období realizujeme výmenu okien
na telocvični pri tejto základnej škole a zateplenie budovy 1. stupňa
(Pokračovanie na strane 6)
tejto základnej školy. Na tento účel
Zatepľovanie budovy Základnej školy Bernolákova
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Zrealizované investície v meste Vranov nad Topľou
(Dokončenie zo strany 5)
vyčlenila vláda Slovenskej republiky 150 000 eur.
Od roku 2013 v rozpočte mesta sú vyčlenené finančné prostriedky na opravu ciest a chodníkov. Postupne sa nám podarilo opraviť 73
komunikácií, ktorých zoznam bol zostavený na základe požiadaviek
jednotlivých výborov mestských častí, požiadaviek občanov a monitoringu zamestnancov úradu.

Rozšírená parkovacia plocha pri BD 2717 na Lúčnej

Opravený chodník a cesta na Sídlisku I.

Opravený chodník a cesta pri Základnej umeleckej škole
Opravený chodník na Trepskej ulici v Čemernom

- Antižihadielko. S myšlienkou výstavby ihriska na námestí, oslovili
primátora mesta Jozef Jakubek, Rasťo Košalko, Vladimír Piok, Lukáš
Vagaský
Detské ihrisko Antižihadielko
ďalší aktivisti z OZ
Vranovské
v y d r y .
Ihrisko bolo
zakúpené
a postavené z finančnej zbierky,
ktorú vyhlásilo OZ
Vranovské
vydry a s finančnej a materiálnej podpory mesta.
Celkovo
od
roku 2011 nám
pribudol nehnuteľný majetok a to
vo výške 7,5 milióna eur. Do majetku sme zaradili
2 bytové domy.
Spolu pribudlo 48
nových nájomných
bytov na Lúčnej
Nový bytový dom na Lúčnej
a Rodinnej oblasti.
Do majetku mesta pribudla aj budova – bývalé železničné depo,
ktorá má slúžiť na uskladnenie vozového parku.

Zároveň, v rámci realizácie opráv ciest a chodníkov, od roku 2013
na jednotlivých sídliskách pribudlo spolu 400 parkovacích miest.
Parkovacia plocha na Okulke pri BD 14

Budova Cargo

Odstavná plocha pre parkovanie na Okul

V roku 2015 pomocou vlastných prostriedkov sa nám podarilo
opraviť a obnoviť zrubové chaty v RO Domaša, ktoré má v správe
Centrum voľného času vo Vranove nad Topľou. Z prostriedkov mesta bola zakúpená a osadená bunka so sociálnymi zariadeniami, sprchami, umyvárňami. V areáli bol vybudovaných prístupový chodník,
schody so zábradlím a taktiež nová žumpa.
Opravené chaty v RO Domaša

Taktiež od roku 2013 na území mesta spolu pribudlo 13 nových
detských ihrísk a 5 nových športovísk. Jedným z nich je aj ihrisko

Taktiež z vlastných prostriedkov

(Pokračovanie na strane 7)
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Zrealizované investície v meste Vranov nad Topľou
(Dokončenie zo strany 6)
sa nám podarilo opraviť strechu na
ďalšej mestskej budove Obradnej sieni mesta Vranov nad Topľou.
Zároveň v tejto budove bola zrealizovaná komplexná oprava sociálnych zariadení. Z dôvodu dlhodobého stavu narušenej statiky budovy bolo nevyhnutné zrealizovať asanáciu podláh, ich podkladu,
a existujúcich priečok. V rámci zemných prác bola vymenená kanalizácia, vodovodné potrubie, zhutnený a stabilizovaný podklad tak,
aby nedochádzalo k ďalšiemu narušeniu statiky sociálnych zariadení.
Vystavané boli
nové priečky,
zrealizovaná
nová
elektroinštalácia,
vodovodné
potrubie, osadená
nová
sanita (dlažby,
Zrekonštruovaný priestor v Obradnej
obklady, vodosieni vo Vranove nad Topľou
vodné batérie,
ohrievače na teplú vodu, sanitárna keramika).
Mesto v rámci svojich sociálnych služieb od roku 2015 poskytuje
pre občanov, ktorí sa ocitnú nepriaznivej sociálnej situácii, nemajú
zabezpečené ubytovanie alebo nemôžu doterajšie bývanie užívať,
Útulok na Toplianskej ulici. Túto službu momentálne využíva 7 obyvateľov nášho mesta.
Upravený vstup do budovy útulku

Pokračovali sme aj v opravách budov domov smútku, aj jednotlivých cintoríOpravené schodište
nov. Na hlav- cintorín na Mlynskej ulici
nom cintoríne
bolo opravené
schodište vedúce od hlavnej
brány cintorína, postavené
nové spojovacie
chodníky
a hlavný chodník v časti tzv. amerického pochovávania.
Zrealizovaná bola čiastočná oprava oplotenia cintorínov na
Cintorínskej a Dlhej ulici.

Oprava oplotenia cintorína na Dlhej ulici

Opravené oplotenie na cintoríne v Čemernom

Vyštrkované boli parkoviská pri cintorínoch na Dlhej, Mlynskej
a Cintorínskej ulici. Opravené bolo aj parkovisko pri Dome smútku
v Čemernom. Zrealizovaná bola oprava strechy Domu smútku na
Cintorínskej ulici,
v najbližšom období je naplánovaná výmena okien
na budove Domu
smútku Na vŕšku,
v časti cintorína
pri tomto dome
smútku je naplánovaná
oprava
pešej komunikácie
Výmena okien na budove Domu smútku
a schodiska.
V tomto roku sme začali s výstavbou prístavby telocvične pri
Základnej škole Kukučínova, ktorá je napojená na existujúcu časť budovy telocvične základnej školy. V rámci dostavby budú vybudované
miestnosti: cvičebňa pre gymnastiku, náraďovňa, kabinet, spojovacia
chodba a nový vedľajší bezbariérový vstup, ktorý bude plynule napojený na okolitý terén budovy. Novopostavený priestor bude slúžiť, aj
ako zázemie pre folklórny súbor Lipovec a Lipovček. Celkovo do dostavby telocvične mesto Vranov nad Topľou preinvestuje približne
119 000 eur.
Výstavba prístavby telocvične
pri Základnej škole Kukučínova

Schválené projekty
Rekonštrukcia so zvýšením kapacity Materskej školy Kukučínova
Vranov nad Topľou
V septembri 2016 sme boli úspešní v projekte „Rekonštrukcia so
zvýšením kapacity Materskej školy Kukučínova Vranov nad Topľou.“
Realizáciou projektu nielen zvýšime kapacitu tejto materskej školy,
ale zároveň znížime energetickú náročnosť pavilónu B1, E. V rámci
projektu bude zrealizovaná stavebno-technická úprava areálu materskej školy – výstavba detského ihriska. Celkovo mesto v rámci realizácie projektu, ktorý je financovaný z prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu vo výške 95% z oprávnených nákladov na stavbu, prefinancuje
približne 415 000 eur.
Zvýšenie energetickej hospodárnosti Materskej školy Kukučínova
Vranov nad Topľou
„Zvýšenie energetickej hospodárnosti Materskej školy
Kukučínova Vranov nad Topľou“ Projekt pozostáva zo zníženia energetickej náročnosti pavilónu A a pavilónu B2, C, D. Realizácia projektu
zlepší
tepelnoizolačné vlastnosti
obalových
konštrukcii
budovy.
Celková výška
oprávnených
výdavkov
Materská škola na Kukučínovej ulici
722 000,00.
Žiadaná výška nenávratného finančného príspevku 685 900,00 €.
(Pokračovanie na strane 8)
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(Dokončenie zo strany 7)
Optimalizácia energetickej náročnosti ZUŠ Vranov nad Topľou
Projekt je zameraný na obnovu budovy a následné vytvorenie
podmienok pre dosiahnutie parametrov energeticky úsporného objektu. Práce sú zamerané na obnovu vonkajších konštrukcii vytvárajúcich teplo-výmenný obal budovy. Súčasťou projektu je riešenie výmeny vzduchu rekuperáciou - osadenie VZT rekuperačnej jednotky,
nový systém vykurovania pomocou plynového tepelného čerpadla.
Taktiež sa zrealizujú stavebné úpravy strojovne a úprava vstupu do
budovy s novou bezbariérovou rampou za budovou od existujúceho parkoviska. Celková výška oprávnených výdavkov 602 521,65 €.
Žiadaná výška nenávratného finančného príspevku 572 395,57 €.

2/2018

Rekonštrukcia telocviční pri Základnej škole Bernolákova a Juh
Tieto rozvojové projekty sú zamerané na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby,
rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018. V rámci
projektu bude zrealizovaná rekonštrukcia podláh (paluboviek) v telocvičniach, rekonštrukcia a zateplenie striech telocviční. Mesto na
rekonštrukciu telocviční získalo 280 000 eur, spolufinancovanie je vo
výške 51 000 eur.

Interiér telocvične Základnej školy Juh

Základná umelecká škola vo Vranove nad Topľou
Optimalizácia energetickej náročnosti MsÚ Vranov nad Topľou
Projekt je zameraný na obnovu budovy a následné vytvorenie
podmienok
pre dosiahnutie parametrov
energeticky
úsporného objektu. Celková
výška oprávnených výdavkov
je 899 302,44 €.
Mestský úrad vo Vranove nad Topľou
Žiadaná výška
nenávratného finančného príspevku je 854 337,32 €.

Telocvičňa pri Základnej škole Bernolákova
Zlepšenie vybavenia učební
Nenávratný finančný príspevok sme získali aj na zlepšenie technického vybavenia IKT učební a polytechnických učební, na vybavenie jazykových učební, školskej knižnice a odborných učební, a to
pre Základnú školu Lúčna, Sídlisko II, Základnú školu Bernolákovu
a Kukučínovu.
Celkovo na skvalitnenie a vybavenie základných škôl v rámci týchto projektov mesto získalo nenávratný finančný príspevok
vo výške 482 068,22 € a spolu so svojim spolufinancovaním bude
do zlepšenia vybavenia odborných učební, jazykových učební, IKT
učební a knižnice celkovo preinvestovaných viac ako 567 000 eur.

Projekty v stave hodnotenia

Rekonštrukcia námestia pred Domom kultúry
vo Vranove nad Topľou

Spracovanie a zhodnocovanie biologického odpadu – výstavba
kompostárne

Projekt Rekonštrukcia námestia pred Domom kultúry vo Vranove
nad Topľou sme podali spolu s mestom Jaslo. V rámci tohto cezhraničného projektu je plánovaná výstavba námestia. Jeho výstavbou
sa optimalizuje využitie priestoru pred Domom kultúry na usporadúvanie kultúrno – spoločenských podujatí, rozšíri sa priestor pre peší
pohyb obyvateľov a okolie sa zatraktívni výsadbou zelene. Projekt zahŕňa výmenu a doplnenie spevnených peších plôch v tomto území.

V rámci projektu sa uchádzame o finančné prostriedky na zakúpenie a inštalovanie technológie potrebnej na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov, konkrétne na aeróbny
fermentor. Po spracovaní bioodpadu v tomto zariadení vzniká fermentát, ktorý po dozretí na ploche je možné použiť ako kompost
k agrotechnickému využitiu. Celý proces výroby kompostu vo fermentore trvá cca 48 hodín, po 96 hodinovom spracovávaní bioodpadu fermentor vyprodukuje brikety na kúrenie.Miestom realizácie
projektu je areál zberného dvora na Toplianskej ulici, p. č. 1905/2
a 1905/3, k. ú. Čemerné.
Súčasťou projektu je aj nákup hnuteľných vecí na zhodnocovanie
BRKO, ktorými budú traktor, zberové vozidlo s umývacím zariadením,
mulčovacie zariadenie so zberovým košom, čelný nakladač a plastové nádoby na zber BRKO v počte 2300 ks. Celkové predpokladané
oprávnené výdavky nášho projektu predstavujú sumu 1 209 000 eur
(z toho nenávratný finančný príspevok je vo výške 1 148 550 eur),
spolufinancovanie zo strany mesta je min. 60 450 eur.
Eva Fedorňáková, tlačový referát MsÚ, Vranov nad Topľou

Naplánovaná
je rekonštrukcia
námestia pred
domom kultúry
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