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856 783 SK ZA MONITOROVACIE SPRÁVY
Aj Mesto Vranov je zo zákona
povinné zverejòova zmluvy s inými subjektmi. Zopár sme ich vybrali.
z Primátor Ing. Ján Ragan uzatvoril so spoloènosou Creative Finance, Vinièné, zmluvu o poskytnutí služby. V zmluve je uvedený
výkon externého manažmentu projektu "Ochrana ovzdušia v meste
Vranov nad Top¾ou", financovaného z Europského fondu regionálneho rozvoja. Predmetom zmluvy je
vypracovanie žiadosti o platbu a
monitorovacích správ projektu poèas realizácie, vypracovanie konceptu závereènej žiadosti o platbu
na predpísaných formulároch, vypracovanie konceptu závereènej
monitorovacej správy na predpísaných formulároch, poskytnutie poradenstva pri zmenách projektu a
poskytnutie pomoci pri vypracovaní prípadných žiadostí o zmenu
projektu a dodatkov. Za vypraco-

vanie prvej žiadosti o platbu mesto
zaplatí 9480 €, za koncept závereènej žiadosti ïalších 9480 € a za
koncept závereènej správy 9480
€, spolu 28 440 € (856 783,44 Sk).
z Primátor Vranova podpísal
zmluvu o dielo so spoloènosou
Betpres zastúpenú Matúšom Barkócim na výstavbu prvej etapy
chodníka na Èemernianskej ulici
za 205 668 €. Práce majú by ukonèené v priebehu 8 mesiacov.
z Primátor Vranova Ing. Ján Ragan a predseda predstavenstva
MsBP Ing. Štefan Top¾anský uzatvorili dohodu o ukonèení zmluvy
o správe mestského majetku touto
spoloènosou k 31. marcu 2011.
Pracovnoprávne vzahy zamestnancov vykonávajúcich túto èinnos budú riešené dohodou.
z Úrad práce podpísal z Mestom
Vranov dohodu o poskytnutí príspevku na aktivaènú èinnos for-

mou menších obecných služieb.
Ide o sumu 16 920 eur, ktorá bude
použitá na úhradu èasti nákladov
na zamestnanie 150 osôb od 1.
apríla do 30. septembra 2011.
Údržbu a upratovanie verejných
priestranstiev bude 4 hodiny denne
vykonáva 145 osôb a 5 osôb bude využitých na kancelárske a
sociálne práce. Mesto dostane na
1 pracovníka 18,8 € mesaène.
z Primátor Ing. Ján Ragan podpísal s Petrom Lengvarským zmluvu o zabezpeèení prevádzky karanténnej stanice pre psov. Prevádzkovate¾ stanice sa zaviazal
zabezpeèi odchyt vo¾ne sa túlajúcich psov v meste a poskytova
im dennú starostlivos vrátane stravy. Mesto poskytne prevádzkovate¾ovi stanice súèinnos pri odchyte psov a zaplatí mu 1000 €
mesaène. Zmluva je uzatvorená
na dobu urèitú do 31. marca 2012.

PRIEMERNÁ MZDA V OKRESE VRANOV LEN 563 EUR

Zamestnanos v Prešovskom
kraji v organizáciách s poètom
zamestnancov 20 a viac a v neziskových organizáciách v priemere za minulý rok dosiahla 108 691
fyzických osôb a medziroène zaznamenala pokles o 2,7 %. Pod¾a
ekonomickej klasifikácie SK NACE
z celkového poètu zamestnaných
v kraji najviac osôb pracovalo v
priemysle, a to 29,6 %. Vo vzdelávaní zamestnanos dosiahla 21,1
%, v zdravotníctve a sociálnej pomoci pracovalo 11,8 % zamestnancov, vo verejnej správe a obrane, povinnom sociálnom zabezpeèení 11,5 % a v obchode pracovalo
7,4 % zamestnancov.
Z h¾adiska sektorov mal najväèší podiel súkromný sektor, kde bolo k 31. decembru minulého roku
zamestnaných 62 365 osôb (57,5

%) pri medziroènom poklese o 6,3
%. Vo verejnom sektore bolo zamestnaných 46 135 osôb a oproti
rovnakému obdobiu minulého roka
bol zaznamenaný nárast o 2,1 %.
Verejný sektor sa na zamestnanosti kraja podie¾al 42,5 %.
Z územného h¾adiska zamestnanos v porovnaní s predchádzajúcim rokom vo viacerých okresoch kraja zaznamenala pokles.
Najväèší pokles bol zaevidovaný v
okrese Stropkov o 27,6 %, Medzilaborce o 19,7 % a Humenné o 9,3
%. Nárast bol zaznamenaný len v
okresoch Snina o 14,5 %, Svidník
o 4,9 %, Prešov o 3,3 % a Sabinov
o 3,1 %. Najvyšší podiel na zamestnanosti kraja mali okresy Prešov 30,5 % a Poprad 17,7 %. Najmenej sa podie¾ali okresy Medzilaborce 0,8 % a Stropkov 1,7 %.

Priemerná nominálna mesaèná
mzda zamestnanca v organizáciách s poètom 20 a viac zamestnancov a v neziskových organizáciách v kraji za minulý rok dosiahla
650 € (index 104,6). Aj napriek
rastu sa svojou hodnotou radí
na posledné miesto v porovnaní s ostatnými krajmi.
Vývoj priemerných nominálnych
mesaèných miezd v okresoch
kraja bol priaznivý. Mzda vzrástla
vo všetkých okresoch od 1,4 %
v Humennom do 9,4 % v Snine.
V rámci kraja najvyššiu priemernú
mesaènú mzdu dosiahli zamestnanci v okresoch Poprad 721 €,
Prešov 709 € a Kežmarok 655 €.
Pod priemer krajskej mzdy sa dostali okresy Levoèa 645 €, Humenné 621 €, Sabinov 610 €, Stará
¼ubovòa 607 €, Medzilaborce 597

€, Vranov nad Top¾ou 563 €,
Snina 562 €, Svidník 559 €, Stropkov 552 € a Bardejov 528 €.
Z h¾adiska odvetví najvyššia
priemerná nominálna mesaèná
mzda v kraji bola v odborných, vedeckých a technických èinnostiach
983 € (index 97,9), vo verejnej
správe a obrane, povinnom sociálnom zabezpeèení 883 € (index
101,3) a vo finanèných a poisovacích èinnostiach 859 € (index
113,7). Naopak, najnižšiu priemernú nominálnu mesaènú mzdu mali
v administratívnych a podporných
službách 416 € (index 112,2), v
ostatných èinnostiach 493 € (index
101,6) a v obchode 545 € (index
102,7).
Ing. Mária Trybulová,
ŠÚSR, prac. Prešov. Zdroj: Informatívna správa o ekonom. vývoji
v Prešovskom kraji za rok 2010

