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Bývalá pôrodnica na Kopci, v ktorej prišla na svet väèšina obyvate¾ov nášho okresu, bude o dva roky slúži" Policajnému zboru.

BÝVALÚ PÔRODNICU PRERÁBAJÚ NA POLICAJNÝ PALÁC
Po nieko¾komesaènej prestávke zapríèinenej nedostatkom
finanèných zdrojov na opravu
sa na stavbe na Kopci vo Vranove opä pracuje. Objekt na
Nemocniènej ulici v hodnote
1,7 milióna eur získal štát zámenou s Prešovským samosprávnym krajom za podobnú
budovu v Prešove vo vlastníctve štátu v marci 2010. Po rekonštrukcii sa má na Kopec
presahova 140 zamestnancov
Okresného riadite¾stva a Obvodného oddelenia Policajného zboru vo Vranove. Keïže pozastavené práce boli v uplynulých dòoch obnovené, na Ministerstve vnútra SR sme sa informovali, aká firma bola úspešná vo verejnom obstarávaní,
ko¾ko bude stá rekonštrukcia,
èo rekonštrukcia zahàòa, dokedy bude trva a aké pracoviská
sa budú v objekte nachádza.
Ministerstvo vnútra SR uza-

tvorilo zmluvu o dielo so spoloènosou GMT Development,
s. r. o,Prešov. Hodnota dohodnutých prác v zmuve je na
sumu 3 941 144 €. Zmluva bola
uzatvorená 3. februára 2016 a
rekonštrukcia by mala by ukonèená do 30 mesiacov. Predmetom zákazky je komplexná obnova a prestavba bývalého areálu nemocnice s poliklinikou
pre zmenu jeho budúcej prevádzky a vytvorenia priestorov
pre potreby Okresného riadite¾stva PZ vo Vranove nad Top¾ou
v rozsahu spracovaného projektu stavby. V rámci rekonštrukcie budú niektoré pôvodné
objekty (garáže, vrátnica, sklad,
nadzemná nádrž) asanované,
iné (administratívna budova,
objekt márnice so záložným
zdrojom elektrickej energie) budú rekonštruované resp. prestavané a èas objektov bude novovybudovaná. Projektované-

mu zámeru však majú padnú
za obe stromy nachádzajúce
sa v parèíku pred budovou, kde
má by rozsiahle parkovisko pre
motorové vozidlá. Ide o pomerne tvrdý zásah do prostredia, v
ktorom práve stromy nieko¾ko
desaroèí zohrávali nezastupite¾nú úlohu. Aj z tohto dôvodu
ochrancovia prírody hovoria, že
ešte je èas na zmenu projektu
tak, aby aspoò èas stromov bola ošetrená a zachovaná. Tvrdia, že miesta na parkovanie je
dostatok aj v zadnej èasti rozsiahleho pozemku. Celková rozloha pozemku je 10 886 metrov
štvorcových. Sme preto zvedaví, èi zo strany investora (štátu)
bude ochota o takejto možnosti
aspoò uvažova.
V zrekonštruovanom objekte
budú sídli všetky súèasti OR
PZ, t. j. vedenie OR PZ, okresný
dopravný inšpektorát, odbor
poriadkovej polície, odbor kriminálnej polície, tiež Obvodné
oddelenie PZ a oddelenie služobnej kynológie, ktoré sú v súèasnosti umiestnené vpiatich
objektoch mesta (vAOC, na
Daxnerovej ulici, na Budovate¾skej ulici, Obvodné oddelenie
PZ na Námestí slobody pri Bazilike Minor ana Rázusovej ulici). V zrekonštuovanom objekte bude sídli aj ekonomické
pracovisko. Oddelenia dokladov aevidencie vozidiel budú
kvôli lepšej dostupnosti umiestnené vnovom klientskom centre. Presná lokalita klientskeho

centra vo Vranove zatia¾ nebola
urèená, stále je v hre viacero
variantov. Ide o jednu z najväèších štátnych investícií vo Vranove za uplynulé roky. Z finanèného h¾adiska ide o vysokú
sumu. Celkové predpokladané
výdavky na rekonštrukciu predstavujú 4 761 174,98 eur. Ak k
tomu pripoèítame hodnotu objektu v èase zámeny, je to spolu
(bez vybavenia) 6 461 348 eur,
v prepoète po 46 152 eur na
jedného zamestnanca, za èo je
možné vo Vranove kúpi ve¾ký
štvorizbový byt so zariadením.
Treba len dúfa, že táto investícia bude Vranovu a celému
okresu prospešná, že lepšie
pracovné podmienky sa odzrkadlia na kvalitnejšej práci polície a že centrum Vranova bude aspoò èiastoène odbremenené od prehustenej dopravy.

