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NÁJDU SA PENIAZE NA OPRAVU SCHÁTRANEJ BUDOVY?
Viacerí èitatelia Vranovských
novín a návštevníci nášho okresného mesta upozoròujú na
výrazný kontrast vo vzh¾ade
budov v zrekonštruovanom centre Vranova v blízkosti Baziliky
minor. Kým viaceré budovy žiaria novotou alebo zrekonštruovanou fazónou, jedna budova
púta pozornos). Jednak preto,
lebo stojí v bezprostrednej blízkosti baziliky, ale aj preto, lebo
je na nej umiestnený reliéf mesta. Vranovèania si z nedávnej
minulosti pamätajú, že tu pred
štvr)storoèím sídlil mestský úrad. Pri poh¾ade na budovu s erbom Vranova vzniká dojem, že
patrí mestu, ale nie je tomu tak.

V budove bývalého Mestského národného výboru vo Vranove dnes sídli Obvodné oddelenie Policajného zboru.

Na objekte je umiestnená aj
pamätná tabu¾a oslobodite¾om
mesta spod fašistickej okupácie.

Kým okolité stavby v zrekonštruovanej èasti Vranova žiaria novotou, budova vo vlastníctve štátu pôsobí, akoby nemala gazdu.
Pod¾a vyjadrenia z MsÚ vo Vranove, Mestský národný výbor
sídlil v tejto budove do roku
1990. Erb, ktorý sa na nej nachádza, je súèasou celkového
riešenia fasády a pochádza z
obdobia, kedy v budove sídlil
mestský národný výbor. Mestský úrad sa pres)ahoval do objektu po Okresnom výbore Komunistickej strany Slovenska
(do súèasnej budovy mestského magistrátu). Schátraná budova oproti pošte už nie je majetkom mesta, ale je vo vlastníctve Slovenskej republiky, v správe Ministerstva vnútra SR, preto
jej prípadná oprava, respektíve
rekonštrukcia je plne v kompetencii správcu budovy.
Faktom je, že vzh¾ad budovy
pripomína skôr väzenie spred
dvesto èi tristo rokov, než objekt
štátnej inštitúcie. Škaredá omietka, poškodený sokel, staré
okná v 50-roèných drevených
rámoch, z ktorých sa lúpe farba,
rozpadajúci sa svetlík na prieèelí budovy a nad tým všetkým
erb mesta Vranov z èias, keï tu
sídlil mestský úrad, slovenská
štátna vlajka, vlajka Európskej

Vstup do budovy z chodníka pôsobí až príliš odpudzujúco. Je
to nedôstojné miesto aj pre výkon práce príslušníkov polície.

únie, štátny znak Slovenskej republiky, pamätná tabu¾a na poèes) oslobodenia mesta od
fašizmu... V zadnom trakte objektu to nevyzerá o niè lepšie.
Takto sa prezentuje štát a Európska únia? Ich symboly by
mali by) umiestnené na dôstojnom mieste, nie na schátranej
budove. Je hanbou, keï samotný štát toto nedokáže zabezpeèi), veï mal by ma) dos) finanèných prostriedkov, aby dal
budovu aspoò èiastoène opravi).
Vieme, že v uplynulých ro-

koch došlo medzi samosprávou
a štátnou správou k výmene
viacerých nehnute¾ností so zámerom rieši) priestorové problémy Okresného riadite¾stva
Policajného zboru vo Vranove.
Štát prevzal do vlastníctva aj
objekt bývalej pôrodnice na
Kopci, ktorý chce zrekonštruova) a pres)ahova) tam políciu.
Práce však nepokraèujú takým
tempom, aby sa tam policajné
zložky mohli èoskoro nas)ahova). Pod¾a našich informácií, rekonštrukciu zaèala realizova)
prešovská spoloènos) s ruèením obmedzeným PKB Invest
ako ví)az verejnej sú)aže. Práce
èiastoène ukonèila približne pred
piatimi rokmi, ale na pokraèovanie opráv už neboli vyèlenené ïalšie potrebné finanèné
prostriedky, preto stavbu odovzdala štátu nedokonèenú. Ide
o pomerne vysoký finanèný obnos v objeme nieko¾ko stotisíc
eur, ktorý sa v štátnom rozpoète h¾adá len s )ažkos)ami, ale
necha) vo Vranove aj túto budovu schátra) (podobne ako nechali schátra krytú plaváreò,
ako chátra zimný štadión a iné
objekty) by bola ve¾ká chyba. O
vyjadrenie sme preto požiadali
kompetentné štátne orgány vrátane ministerstva vnútra. (da)
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PRIESTOROVÉ PROBLÉMY VYRIEŠI BUDOVA NA KOPCI
Na podnet èitate¾ov a návštevníkov Vranova sme v uplynulom èísle novín uverejnili postreh poukazujúci na ošarpanú
budovu pred poštou v centre
Vranova, v ktorej sídli Obvodné
oddelenie Policajného zboru vo
Vranove. Kým okolité budovy
žiaria èistotou, táto budova vo
vlastníctve štátu pôsobí až príliš
schátrane. O stanovisko sme
požiadali viaceré štátne inštitúcie. Ako prvý na podnet reagoval riadite¾ Okresného riadite¾stva Policajného zboru vo Vranove plk. Mgr. Juraj Sabol:
Policajti a obèianski zamestnanci Okresného riadite¾stva
Policajného zboru vo Vranove
nad Top¾ou sú v celom okrese
Vranov nad Top¾ou dislokovaní, resp. „ubytovaní“ spolu v desiatich objektoch, z toho priamo
v meste Vranov nad Top¾ou je
5 objektov. Oddelenie služobnej kynológie je dislokované na
Budovate¾skej ulici, Okresný dopravný inšpektorát na Daxnerovej ulici, Oddelenie dokladov
na Rázusovej ulici, vedenie Okresného riadite¾stva, poriadkovej polície, odbor kriminálnej
polície a niektoré služby sú v
budove AOC, a napokon, Obvodné oddelenie Policajného
zboru vo Vranove nad Top¾ou
je v budove oproti Baziliky mi-

nor. Okrem budovy AOC, ktorá
je súkromným majetkom a v
ktorej priestoroch sme v nájme,
sú všetky ostatné budovy majetkom Ministerstva vnútra SR,
prièom každá z nich by už potrebovala rozsiahlejšiu rekonštrukciu. Vzh¾adom na všeobecné úsporné opatrenia v rámci Ministerstva vnútra SR sa
však pristupuje k opravám vo
väèšine prípadov až v havarijných stavoch a všetky ekonomické a majetkové otázky spadajú do agendy Centra podpory MV SR. Navyše Uznesením
vlády Slovenskej republiky è.
657 zo dòa 13. novembra 2013
vláda odsúhlasila zaèatie obstarávania realizácie stavby rekonštrukcie budovy pre potreby Okresného riadite¾stva PZ
vo Vranove nad Top¾ou - konkrétne budovy na Nemocniènej
ulici, a to bývalého gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia,
tzv. Na kopci. Predmetným uznesením bolo zároveò uložené
podpredsedovi vlády SR a ministrovi vnútra SR zabezpeèi)
plynulé financovanie tejto stavby. Do zrekonštruovaného objektu je plánované presunú) policajtov a pracovníkov Okresného riadite¾stva PZ Vranov nad
Top¾ou zo všetkých piatich budov v meste. Aj z tohto dôvodu

teda neboli vyvíjané aktivity na
väèšie opravy teraz užívaných
objektov v meste Vranov nad
Top¾ou a je zabezpeèovaný ich
nevyhnutný chod a nevyhnutné
opravy. Je pravda, že vzh¾adom na situovanie budovy Obvodného oddelenia PZ sa už aj
oprava jej vonkajšieho opláštenia zrejme javí nevyhnutnou a
Okresné riadite¾stvo PZ Vranov
nad Top¾ou urèite bude realizova) kroky aspoò k úprave jej
zovòajška.
Pokia¾ ide o realizáciu rekonštrukcie budovy Na kopci, tú Ministerstvo vnútra SR získalo zámenou s VÚC Prešov za budovu na Námestí mieru v Prešove,
kde teraz sídli VÚC Prešov (bývalý Okresný úrad Prešov) s tým,
že vzh¾adom na cenový nepomer budov v rámci zámeny VÚC
Prešov vykompenzoval cenový

rozdiel èiastoènou rekonštrukciou budovy Na kopci v hodnote materiálu a prác spolu 30
miliónov Sk a až po týchto prácach došlo k zámene budov v
roku 2010. Rekonštrukcia už
bola vykonávaná v súlade s
plánovaným zámerom využívania budovy. K stavu súèasného
konania vo veci realizácie ïalšej rekonštrukcie budovy je potrebné žiada) o stanovisko Sekciu hnute¾ného a nehnute¾ného
majetku Ministerstva vnútra SR.
Realitou však je, že posledné
rekonštrukèné práce tam boli
vykonané ešte v èase, keï bola
budova majetkom VÚC Prešov,
teda pred zámenou budov.
To¾ko vyjadrenie OR Policajného zboru vo Vranove. Stanovisko sekcie hnute¾ného majetku Ministerstva vnútra SR uverejníme hneï po jeho obdržaní.

BUDOVA BUDE PREBYTOÈNÁ
Na názory èitate¾ov, že v centre Vranova oproti pošte stojí
schátraná budova vo vlastníctve
štátu, v ktorej sídli Obvodné riadite¾stvo Policajného zboru, zaujalo stanovisko aj ministerstvo
vnútra. Predmetom kritiky bolo,
že na prieèelí poškodenej budovy visia symboly mesta, SR
a EÚ, ktoré by mali by) umiestnené na dôstojnom mieste, nie
na škaredej budove. Kritici zdôraznili, že štát by mal ma) dos)
finanèných prostriedkov, aby dal
budovu aspoò èiastoène opravi). Tu je stanovisko ministerstva:
Pre umiestnenie Okresného
riadite¾stva Policajného zboru
aObvodného oddelenia PZ vo
Vranove nad Top¾ou bol získaný objekt nachádzajúci sa na
Nemocniènej ulici è. 4 vo Vranove nad Top¾ou, do ktorého
sa po jeho rekonštrukcii presahujú obidva útvary. Na rekonštrukciu objektu je vypracovaný
projekt stavby. Vzh¾adom k predpokladaným rozpoètovým nákladom bol na zaèatie obstarávania v zmysle uznesenia vlády SR potrebný súhlas vlády

SR. V súèasnosti sa pripravuje
proces verejného obstarávania
na zabezpeèenie zhotovite¾a
stavebných prác. Zaèatie realizácie rekonštrukcie je závislé
od úspešného ukonèenia procesu verejného obstarávania a
dåžka realizácie rekonštrukcie
je závislá od výšky pridelených
finanèných prostriedkov. Objekt
v centre mesta, v ktorom v súèasnosti sídli OO PZ, by sa po
jeho plánovanom presahovaní
do zrekonštruovaného objektu
stal pre MV SR prebytoèným. Z
uvedeného dôvodu sa v objekte realizujú iba najnevyhnutnejšie udržiavacie práce spojené s užívaním objektu.
To¾ko stanovisko z ministerstva. Vyplýva z neho, že kým sa
policajti obvodného odelenia
pres)ahujú do dôstojnejších
priestorov, uplynie zopár rokov
a za ten èas bude budova vyzera) ešte horšie, èím sa výrazne zníži jej hodnota. A preto
by zo strany správcu bolo rozumné za pár stoviek eur aspoò zapláta) a nastrieka) opadanú omietku a vypra) vlajky...

