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PARKOVNÉ VO VRANOVE VYBERAJÚ V ROZPORE SO ZÁKONOM
Musia, alebo nemusia vodièi
parkujúci na vyhradených parkoviskách vo Vranove plati, parkovné? Na problém sme upozornili v 20. èísle Vranovských
novín s tým, že mestu chýba
príslušné Všeobecne záväzné
nariadenie (VZN). Parkoviská

má v nájme súkromná firma,
ktorá si sama stanovila výšku
poplatkov, avšak Zákon èíslo
135/1961 v znení neskorších
predpisov v § 6a uvádza, že
obec (mesto) vo VZN ustanoví
spôsob zabezpeèenia prevádzky parkovacích miest,

výšku úhrady za doèasné parkovanie motorových vozidiel
pod¾a osobitného predpisu,
spôsob jej platenia a spôsob
preukázania jej zaplatenia. A
keïže mesto doteraz potrebné
VZN neprijalo, pod¾a názoru
odborníkov vyberanie parkov-

ného nie je v súlade so zákonom. Mesto malo možnos,
urobi, nápravu na ostatnom zasadnutí MsZ 30. júna, ale návrh nebol predložený a miesto
toho si 22 prítomných poslancov odsúhlasilo zvýšenie odmien až o 38 200 € roène. (lk)

ÏAKUJEME PÁNU BOHU, ALE NIE PRIMÁTOROVI A POSLANCOM
Pred nieko¾kými dòami spadla na spiace dieatko v Materskej škole Kukuèínova vo Vranove omietka zo stropu. Chlapèek prežil a niè sa mu nestalo.
Ïakujeme pánu Bohu a nie
vám, pán primátor a páni poslanci. Je hanbou, keï nedokážete pre naše deti spravi niè,
aby boli v bezpeèí tam, kde ich
s vierou každý deò nechávame, že sa popoludní opä spolu
vystískame. Ale dokážete sa ohodnoti nato¾ko, že si schválite
odmenu a v roku 2017 budete
pre nás "drahší o cca 38 200
eur". Škôlku však necháte pre
nedostatok finanèných prostriedkov schátra až do takej
miery, že sa rozpadáva vnútorná omietka a dieatko musí za-

chráni pred zranením jeho perinka. Nezabudnite, pán primátor a páni poslanci, že sú to aj
vaše deti, vaša zodpovednos.
Primátor dal dva verejné prís¾uby. Jeden na zasadnutí mestského zastupite¾stva dòa 28.
apríla 2016 a druhý dòa 26.
mája 2016, kedy sa z iniciatívy
rodièovského združenia uskutoènilo stretnutie, na ktoré prijal
pozvanie. Dal verejný prís¾ub,
prièom povedal: "Opravíme
všetko, èo bude potrebné, aby
nezatekalo"... "Strechy zateka
nebudú, buïte k¾udní".. "Ak bude potrebné, sa porobia ïalšie
veci tak, aby netieklo". Takže
dva verejné prís¾uby a výsledok je, že na diea spadne omietka zo stropu...

Poslanci schvália výstavbu
zimného štadióna za odplatu
150 000 eur roène po dobu 15
rokov, ïalej 6000 eur na opravu strechy kostola, lebo zateká,
na kúpu schátraných budov v
hodnote cca 80 000 eur a prispejú sumou cca 20 000 na nové kreslá do kina. ažko uveri,
že naše mesto nemá peniaze
pre našich najmenších.
V neposlednom rade som
rada, že pani hovorkyòa v jednom svojom vyjadrení spomenula výmenu niektorých detských toaliet a vonkajších stropných svietidiel v našej škôlke,
pretože je zrejmé, akým spôsobom mesto pristupuje k riešeniu
havarijného stavu. Rodièia hovoria o živote a zdraví svojich

detí a stanovisko mesta je o
lampách a nových záchodíkoch. A k spomínanej èiastoènej
oprave strechy otázka na zamyslenie: Aký efekt má opätovná èiastoèná oprava strechy,
keï tieto èiastoèné opravy strechy vyústili až do spadnutia
vnútornej omietky stropu už to¾kokrát opravovanej strechy na
malé spiace bezbranné diea?
Rodièom neostáva niè iné,
iba veri. Veri, že nad našimi
malými demi drží ochrannú ruku niekto mocnejší, ako je vranovský primátor a poslanci. Veri, že keï detièky budú nastupova v septembri do škôlky,
nebudú sa už viac musie bá.
Ani rodièia, ani deti. Danka Širochmanová. Viac na 4. strane.
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NA PÄROÈNÉHO CHLAPCA V ŠKÔLKE SPADLA OMIETKA
Výbor Rodièovského združenia pri Materskej škole Kukuèínova vo Vranove sa už nieko¾ko rokov snaží prinúti, primátora Vranova Ing. Jána Ragana,
aby ako štatutár zriaïovate¾a
materskej školy dal budovu opravi, tak, aby neohrozovala
životy a zdravie detí a zamestnancov. Vranovské noviny v
marci tohto roku zverejnili otvorený list rodièov adresovaný
primátorovi a poslancom Mestského zastupite¾stva vo Vranove. V liste sa uvádzalo, že stav
budov a zariadení MŠ Kukuèínova, ktorá je v prevádzke od
roku 1968, je alarmujúci, priam
v havarijnom stave. V jeseni
2015 bola najväèším problémom zatekajúca strecha. Deti
sa hrali na dlážke, na ktorej bol
stoèený koberec a v strede triedy boli umiestnené vedrá na
zachytávanie presakujúcej dažïovej vody. Skrinky v šatni, kde
majú deti odložené obleèenie,
boli prekryté igelitom. Toto vyvolalo ve¾ké rozhorèenie rodièov, preto výbor rodièovského
združenia v decembri 2015 inicioval petíciu za bezodkladnú
opravu strechy (aj keï budova
škôlky si vyžaduje kompletnú
rekonštrukciu). Okrem opravy
zatekajúcej strechy rodièia žiadali aj vymeni, nefunkèné okná
(okenné rámy sú zvetrané, poškodená je sklenená výplò, zlé
doliehanie okien, netesnosti,
straty na teple, okná sa nedajú
otvára, sklo v oknách drží len
silou vôle, hrozia úrazy detí),
opravu fasády budov (opadané, odlupujúce sa kusy omietky, na schodisku musela by
pred dvoma rokmi strhnutá omietka, aby niekoho nezranila),
opravu poškodených omietok v
interiéroch a v sociálnom zariadení pre deti, ako aj toaliet a umývadiel, ktoré sú tiež v žalostnom stave.
Primátor sa v odpovedi vyhováral, že mesto podalo viacero
projektov na opravu MŠ, ale neboli úspešné. Výsledok ïalšieho projektu mal by, pod¾a primátora Ragana známy v mesiacoch január a február 2016...
Èas ubiehal a primátor namiesto reálnych urýchlených
krokov s opravou otá¾al. Rodièov poriadne nahnevalo, že na
zasadnutí MsZ 28. apríla primátor Ragan predložil poslancom mestského zastupite¾stva
návrh na poskytnutie dotácie
na opravu strechy kostola sv.
Františka v objeme 6000 eur a
návrh na ïalšie dotácie iným

subjektom. Rodièia upozoròovali, že mesto je v prvom rade
povinné sa stara, o svoj majetok a apelovali na cítenie s malými de,mi, ale primátor sa aj
napriek tomu poriadne nerozhýbal. Poslanci MsZ nakoniec
kritiku uznali a primátora zaviazali, aby havarijný stav odstránil. Ten síce na aprílovom zasadnutí MsZ verejne prehlásil,
že materskú škôlku dá opravi,,
ale reálnym výsledkom bolo len
ïalšie na,ahovanie èasu. Drobné opravy problém neodstránili,
interiér škôlky bol naïalej zamokrený, preto sa rodièia obrátili na Regionálny úrad verejného zdravotníctva vo Vranove,

lo tak, ako bolo potrebné. Rodièia sa viackrát stretli s primátorom a na pretrvávajúce nedostatky ho upozoròovali slovne
aj listami. Z jedného listu vyberáme:
My rodièia nežiadame ve¾a.
Chceme len to, na èo majú naše deti právo. Vprvom rade,
aby boli vychovávané dôstojne
a hlavne vo vyhovujúcich podmienkach. Aby bol v triedach
stav bez plesní a záchytných
nádob na vodu. Aby sa deti po
školskom areáli mohli pohybova bezpeène a bez obáv, že
na nich padne kus omietky èi
sklo zpoškodeného okna. Vypoèu si z úst dieaa, že sa bojí

Odïa¾ova
celkovú
opravu MŠ
bolo zo strany
mesta
nezodpovedné.
ktorý vydal toto stanovisko:
Na základe s,ažnosti rodièov
detí Materskej školy Vranov
nad Top¾ou, Ulica Kukuèínova,
v ktorej poukazovali na katastrofálne podmienky v škôlke,
vykonali pracovníèky odboru
HaPM-HDM RÚVZ štátny zdravotný dozor, pri ktorom zistili nasledovné: V èase kontroly boli
na stropoch v niektorých miestnostiach vidite¾né mapy po zateèení, niekde aj s olupujúcou
sa ma¾bou. Podotýkame, že bolo pekné poèasie. V èase kontroly sa vykonávala oprava strechy. Dolné èasti obvodových
stien sú miestami zamoknuté s
drobiacou sa omietkou. Vonkajšie steny budovy majú v dôsledku zamokania opadávajúcu omietku a sokle. Všetky okná sú
v dezolátnom stave, niektoré sú
pribité na pevno klincami bez
možnosti ich otvárania, niektoré
po otvorení vypadávajú z rámov. Pri kontrole boli zistené aj
iné nedostatky technického charakteru, ktoré poukazujú, že budova je rokmi schátraná a neudržiavaná. RÚVZ na odstránenie nedostatkov vydá pokyn.
Pokyny boli vydané, ale mesto ako vlastník budovy nekona-

ís do škôlky, lebo škôlka je škaredá, je urèite výzvou pre tých,
ktorí to môžu zmeni. A tak sa s
touto výzvou obraciame práve
na vás. Nežiadame ve¾a, chceme len, aby sa naše deti - budúcnos nás všetkých, mohli cíti
v škôlke dobre a bezpeène...
Predtucha rodièov sa naplnila, keï v uplynulých dòoch
spadla na pä8roèného chlapca ležiaceho na postie¾ke omietka zo stropu. Mal š8astie, že mu nespadla na hlavu.
Zúfalí rodièia sa opä, obrátili na
Regionálny úrad verejného zdravotníctva vo Vranove. A RÚVZ
vo svojom rozhodnutí zakázal
prevádzku v tých miestnostiach materskej školy, do ktorých pre poškodenie strešnej
krytiny v jarnom období zatekalo. Ide o tri miestnosti a rozhodnutie bude trva, do doby
odstránenia vlhkých omietok a
ch nahradenia novými. Pre naliehavý všeobecný záujem (ochranu zdravia) orgán verejného zdravotníctva vylúèil odkladný úèinok odvolania proti tomuto rozhodnutiu, ktoré zdôvodnil
nasledovne:
Na základe podaného podnetu zo dòa 27. júna 2016 tý-

kajúceho sa odpadnutia èasti
stropu na detskú postie¾ku v
spálni, bol dòa 28. júna 2016
vykonaný štátny zdravotný dozor v Materskej škole Kukuèínova è. 103, Vranov nad Top¾ou,
pri ktorom bolo zistené, že v
miestnosti spálne detí skutoène
došlo k odpadnutiu omietky zo
stropu. RÚVZ so sídlom vo Vranove nad Top¾ou vydal dòa 25.
mája 2016 pokyn zriaïovate¾ovi zariadenia (mestu) zabezpeèi, opravu nevyhovujúceho
technického stavu budovy materskej školy tak, aby nedostatky exteriéru aj interiéru neohrozovali zdravie a bezpeènos,
detí. Šetrenie podnetu bolo v
èase, kedy plynie doba na splnenie (prvého) pokynu.
Navlhnuté stropy neboli dostatoène presušené a boli vyma¾ované. Opadávanie stropu je
možné predpoklada, nielen v
spálni, ale aj v ostatných priestoroch zariadenia, do ktorých
pre poškodenie strešnej krytiny
v jarnom období zatekalo, èo
môže ohrozova, zdravie a bezpeènos, detí aj zamestnancov
zariadenia. Takýto stav je v rozpore s § 20 „vnútorné prostredie budov“ odsek 3 zákona è.
355/2007, pod¾a ktorého prevádzkovate¾ budovy je povinný
zabezpeèi, kvalitu vnútorného
ovzdušia budovy tak, aby nepredstavovalo riziko v dôsledku
prítomnosti fyzikálnych, chemických, biologických a iných zdraviu škodlivých faktorov a nebolo
organolepticky zmenené, a s §
24 ods. 5 písm. c), pod¾a ktorého prevádzkovate¾ zariadenia
je povinný zabezpeèi, pravidelné èistenie a udržiavanie vonkajších i vnútorných priestorov
zariadenia pre deti a mládež.
Èo k tomu doda,? Je to ve¾ké
lajdáctvo zo strany primátora.
Staval by sa k problému tak nezodpovedne, ak by do tejto
škôlky chodilo jeho die,a? Vyhováranie sa na nedostatok
peòazí mu nemožno uzna,. Mesto má dos, peòazí od vlastných
obyvate¾ov, èi už vo forme podielových alebo mestských daní
a poplatkov. Za 6 rokov, odkedy
je Ragan primátorom, nebol realizovaný žiadny väèší projekt,
ktorý by za,ažil mestský rozpoèet. A pritom mesto má plati, 25
tisíc eur agentúre a ïalšie desa,tisíce eur právnikom za pomoc pri tvorbe projektov... Je
nepochopite¾né, že Vranovèania sa s takýmito praktikami stotožòujú a tým ich vlastne podporujú. Dokedy? Ladislav Krivda
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Pod touto kovovou
konštrukciou zahynul
7-roèný Viktor...

BUDÚ SA TRAGÉDIE OPAKOVA?

Bola to len náhoda, že sa päroènému chlapcovi, na ktorého
v Materskej škole v Èemernom
spadla zo stropu omietka, niè
vážne nestalo. Avšak nie je to
ojedinelý prípad, kedy bol ohrozený život nevinného dieaa. V pondelok popoludní 25.
apríla 2011 bol v objekte Základnej školy Kukuèínova vo
Vranove Èemernom usmrtený
7-roèný chlapec. Viktor sa hral
s loptou na oplotenom a uzatvorenom školskom športovom
ihrisku, prièom okolo 16.45 hodiny mal pod¾a policajných informácií na seba stiahnu kovovú futbalovú bránku, ktorá ho
zasiahla do hlavy. Chlapec utrpel zranenia nezlúèite¾né so životom a týmto zraneniam pod¾ahol. Pod¾a vyjadrenia riadite¾a školy PaedDr. Martina Babjaka, celý školský areál bol poèas sviatkov zatvorený a oznaèený zákazom vstupu. Chlapci,
ktorí si chceli zahra futbal, preliezli plot a sami bez dozoru
manipulovali s ažkými torzami
bránok. Boli to nosné kovové
konštrukcie, ktoré nemali zaistenú žiadnu stabilitu.
Prieniku detí aj dospelých do
oploteného školského areálu
sa nedá zabráni. V Èemernom
sa deti vlastne ani nemali kde
hra. Na nové cirkevné ihrisko
bol možný vstup len za poplatok
a ihrisko pri Topli bolo tak zde-

vastované, že sa na òom kvôli
krtincom a vysokej tráve futbal
vôbec nedal hra. Preto sa deti
tlaèili do školského areálu. Ten
by vlastne aj mal slúži na takéto úèely. Bývalé vedenie Vranova rozhodlo, že sa školské ihriská najmä poèas prázdnin otvoria nielen deom, ale aj dospelým, avšak pod dozorom. Školy
dokonca zabezpeèovali služby.
Túto myšlienku podporil vo svojom volebnom programe aj nový kandidát na primátora Ing.
Ján Ragan, ktorý pris¾úbil, že
umožní využívanie areálov škôl
na šport a vo¾noèasové aktivity
pre verejnos. Možno aj na základe tohto prís¾ubu sa chlapci
vybrali do školského areálu
zahra si futbal. Dozor v areáli
nebol zabezpeèený. Primátor
naò po vo¾bách pozabudol a
dozor nenariadil, hoci v tom
èase mesto dostalo z úradu
práce peniaze na zamestnanie
150 ¾udí formou menších obecných služieb. Èas z nich mohla
namiesto neefektívnych prechádzok po meste s metlami a
hrab¾ami na ramenách zabezpeèova dozor na školských ihriskách. Nestalo sa tak a odniesol si to nevinný chlapec.
Vranovské noviny vtedy apelovali na zodpovedných, aby venovali viac pozornosti bezpeènosti detí, ale zdá sa, že sa z
tragédie dostatoène nepouèili...

