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S A M O S P R Á VA

F OT O N ÁV RAT
k 3. ·ari‰sk˘m hradn˘m hrám

d 1. januára 2009 bude platiÈ
na Slovensku nová mena –
O
euro. Na to, ão jej zavedenie priná‰a pre veºko‰ari‰skú samosprávu
a ãi hrozia aj nejaké problémy, sme
sa sp˘tali primátora mesta Ing. Róberta Orosa.
Aké povinnosti vyplynuli
pre tunaj‰iu samosprávu
v spojitosti s rozhodnutím
o vstupe SR do eurozóny?
– V prvom rade informovaÈ obyvateºstvo o tejto zásadnej zmene. Myslím, Ïe
obãania majú dosÈ informácií
o tom. VyuÏívame aj sluÏby Národnej banky Slovenska. Druhou na‰ou
povinnosÈou bolo uverejniÈ v‰etky
sadzby na‰ich daní a poplatkov aj
v euromene. My sme to urobili e‰te
skôr, ako to ukladala príslu‰ná legislatíva. Mali sme to k 1. júlu.
V‰etky dane a poplatky, ktoré mesto vyberá, budú v roku 2009 v tej
istej sume ako v tomto roku, akurát
uÏ to nebude v slovensk˘ch korunách, ale v eurách. Prepoãítali sme
ich v˘‰ku obligátnym spôsobom -

cez dávnej‰ie stanoven˘ konverzn˘
kurz. V tomto zmysle sme zmenili
viaceré v‰eobecne záväzné nariadenia.
V prv˘ch pracovn˘ch dÀoch januára budete musieÈ maÈ istú zásobu eurobankoviek a euromincí

taãov na úrade. Nov˘ softvér dáva
moÏnosÈ prepoãtu z Sk na euro.
âo poradíte ako primátor obãanom v príprave na prijatie novej
meny?
– Ak majú doma voºné slovenské
koruny, tak ão najviac ich vloÏiÈ do
banky, pretoÏe tam
im ich prevedú bez
poplatkov cez stanoven˘ konverzn˘
kurz, ão je známych
30,1260 Sk za jedno euro. Potom –
ak cítia potrebu maÈ peniaze doma,
si ich môÏu opäÈ vybraÈ. UÏ v eurách. Dobrou radou, s ktorou sa ja
stotoÏÀujem, je prejsÈ pri platbách
na bankomatovú kartu. Nepotrebujete maÈ pri sebe hotovosÈ. Predpokladám, Ïe skôr star‰í ºudia môÏu
maÈ na zaãiatku problém so zorientovaním sa, ale zvyknú si. Nie je to
nejak˘ nezvládnuteºn˘ proces. Veì
Slovensko nie je prvá krajina, ktorá
prechádza od svojej národnej meny
k euru.
(jj)

Zavedenie eura
nespôsobí samospráve
Ïiadne problémy

Trojhlav˘ drak

Zakliata princezná

v pokladni na úrade. Ste na to pripravení?
– Samozrejme. Aj pre nás platí
zásada, Ïe prijmeme platbu aj v slovensk˘ch korunách (do 16. januára), ale vydáme platcovi uÏ v eurách.
Mala samospráva doteraz s prípravou na prechod na euro nejaké
mimoriadne v˘davky?
– Nie, Ïiadne podstatné. Jedin˘
váÏnej‰í v˘davok, v sume asi 50
tisíc Sk, bola úhrada za v˘menu
programového vybavenia do poãí-

O cintorínoch
vo Veºkom ·ari‰i
sú uÏ aj
digitalizované
informácie
V‰etky tri cintoríny vo Veºkom ·ari‰i
pre‰li v minulom období jedn˘m zásadn˘m procesom. Uskutoãnila sa digitalizácia v‰etk˘ch hrobov˘ch miest. T˘m pádom sú informá- to so Ïijúcimi obãanmi. A tu je uÏ veºk˘ kameÀ úrazu.
cie o nich dostupné aj na internete, a to na adrese Ako I. Perecárová informovala, ku koncu septembra mala tak˘chto zmlúv právoplatne uzavret˘ch len niekoºko
www.slovenskecintoriny.sk.
„KaÏdé jedno hrobové miesto je zakreslené na mape desiatok. Z necel˘ch dvoch tisíc... „Veºmi by mi pomoha ºudia si ho môÏu pozrieÈ na internete,“ informovala lo, keby si obãania na‰li chvíºku ãasu a v tejto veci ma
matrikárka mesta Iveta Perecárová, ktorá má túto úrad- na úrade nav‰tívili,“ kon‰tatovala. Verí, Ïe aj ãas blíÏianú agendu na starosti. Existuje aj nové ãíslovanie hro- cej sa tohoroãnej Pamiatky zosnul˘ch privedie ºudí aj
zìaleka k hrobom, a teda aj k nej. V˘zvy na túto tému
bov.
Na cintorínoch – hlavnom na Tulãíckej ulici, starom budú umiestnené aj v areáloch cintorínov. Platby sa
pri AlÏbetke a v Kana‰i – je dovedna evidovan˘ch 1942 majú zrealizovaÈ do konca roka. Ak sa tak nestane, tak
hrobov˘ch miest. Najviac je ich samozrejme na hlav- príslu‰né hrobové miesto zlikvidujú.
Na v‰etk˘ch troch cintorínoch v správe mesta sú e‰nom – 1530, najmenej v Kana‰i – 150. Aj to je v˘sledok
celého digitalizaãného procesu, ktor˘ sa skonãil asi te voºné plochy. I. Perecárová predpokladá, Ïe s hrobopred mesiacom vìaka spolupráci mesta s firmou Virtu- v˘mi miestami za posledn˘ch pribliÏne 15 rokov nebual Data Group, a.s., Îilina. „Vìaka nej sme zistili, koºko dú problémy, ale hor‰ie je to s t˘mi, ktoré pochádzajú
vôbec je hrobov˘ch miest,“ poznamenala I. Perecárová. z dávna. Mesto nemá o nich náleÏitú evidenciu.
Text a foto: (jj)
Táto takpovediac inventarizácia pomáha postupne
nájsÈ aj odpovede na to, Ïe mnoho hrobov mesto nevedelo identifikovaÈ. Na náhrobnom kameni niet mena,
nikto sa k nemu z pozostal˘ch nehlási.
Spomínaná internetová stránka ponúka viacero moÏností: nájsÈ hrob podºa mena zosnulého, nájsÈ fotografiu pamätníka a – zapáliÈ virtuálnu svieãku.
Pre mestskú matrikárku v‰ak digitalizácia cintorínov
priniesla aj veºmi zásadnú povinnosÈ. Od roku 1998 sa
za hrobové miesta vo Veºkom ·ari‰i platí, priãom ide
o platbu dopredu na 10 rokov. Za jednoduch˘ hrob vychádza roãn˘ poplatok 40 Sk, za dvojhrob 80 Sk a za
hrobku 130 Sk. A keìÏe od prvej platby uplynulo práve
10 rokov, tak treba nanovo od‰tartovaÈ cel˘ proces. Je- Na hlavnom cintoríne je viacero tak˘chto neidentifikoho súãasÈou je spísanie zmluvy na kaÏdé hrobové mies- van˘ch hrobov˘ch miest.
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Tepelné hospodárstvo v správe mesta
funguje bez väã‰ích ÈaÏkostí
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Nová webová stránka je ãoraz reálnej‰ia
Nová internetová stránka mesta Veºk˘ ·ari‰ na adrese www.velkysaris.sk sa stáva ãoraz reálnej‰ia. Nahrádza stránku na starej adrese
www.vsaris.sk. Tím ºudí by mal postupne umiestniÈ do jej jednotliv˘ch
rubrík v‰etky poÏadované informácie, samozrejme, aj star‰ieho dáta.
V súãasnosti v‰ak e‰te nie je plne funkãná, preto je aj na nej uverejnené
upozornenie v tomto zmysle pre jej pouÏívateºov. Prednosta Mestského
úradu vo Veºkom ·ari‰i Mgr. Marcel Kurty koordinuje tieto práce za samosprávu. Ide o to, aby náv‰tevníci stránky dostali ão najviac zodpovedn˘ch,
kompetentn˘ch a presn˘ch informácií – napr. texty v‰eobecne záväzn˘ch
nariadení o rôznych mestsk˘ch daniach a poplatkoch. Nebudú ch˘baÈ aktuálne informácie o dianí v meste, rôzne pozvánky a oznamy, aby tento in(jj)
formaãn˘ kanál pomohol obãanom mesta sa orientovaÈ.

Tepelné hospodárstvo v
správe mesta Veºk˘ ·ari‰ funguje bez väã‰ích ÈaÏkostí. Je to
pred zimnou sezónou, spojenou s vykurovaním, veºmi dobre znejúca informácia. Podºa
informácií od vedúcej bytového hospodárstva mestského
úradu Bc. Janky ·pánikovej je
to vìaka systematickej pozornosti tejto oblasti a re‰pektovaniu
celo‰tátne
platn˘ch
vyhlá‰ok, nariadení a zákonov.
Srdcom mestského tepelného hospodárstva je poloautomatická plynová kotolÀa na
Ul. P. O. Hviezdoslava ã. 12,
ktorá vyrába a dodáva teplo
bytov˘m domom v správe Bytového druÏstva Pre‰ov a v
správe mesta Veºk˘ ·ari‰. Prv˘ch je 178, druh˘ch 100. Odberateºom, klasifikovan˘m ako
ostatn˘, je e‰te nákupné stredisko spoloãnosti Kovsmol.
Pomer medzi objemom dodávaného tepla do domácností a
pre „ostatn˘ch“ je 97 ku trom
percentám.

KotolÀa, ktorú obsluhujú
dvaja kuriãi Franti‰ek ·imko a
ªubo‰ Palko, bola splynofikovaná v roku 1992. Má v˘kon do
3,5 MW. Ako J. ·pániková informovala, pred tohoroãnou
sezónou sa v nej urobili revízie,
opravy a v˘murovka dverí jedného kotla.
Vedúca bytového hospodárstva zdôraznila, Ïe novú sezónu
v dodávke tepla zaãali uÏ 15.
septembra. Podºa príslu‰nej
vyhlá‰ky Ministerstva hospodárstva SR sa vykurovacia
sezóna zaãína 1. septembra a
konãí sa 31. mája. Podmienkou
zaãatia vykurovania je v‰ak situácia, keì vonkaj‰ia priemerná denná teplota vzduchu klesne poãas dvoch dní za sebou
pod 13 stupÀov Celzia. Navy‰e
meteorologická predpoveì nepredpokladá oteplenie. Podobne, ale v opaãnom garde, je to s
ukonãením vykurovania, aj tu
je limitom teplota 13 stupÀov
Celzia.
J. ·pániková uviedla tieto

skutoãnosti aj preto, lebo
väã‰ina sÈaÏností od obãanov
prichádza v dôsledku ich nepoznania.
„Cena, za ktorú dodávame
teplo vo vykurovacej sezóne, je
uÏ úplne mimo nás,“ dodala.
Celo‰tátne ju stanovuje rozhodnutím Úrad pre reguláciu
sieÈov˘ch odvetví a skladá sa z
variabilnej a fixnej zloÏky.
Mestská samospráva do tohto
procesu nemôÏe nijak vstúpiÈ.
KaÏd˘, kto sleduje v˘voj ceny
zemného plynu, tak musí vedieÈ, Ïe má rastúci trend, a preto cena dodávaného tepla porastie. Ako J. ·pániková
dodala, cena plynu bola v kaÏdom tohoroãnom mesiaci iná!
Mesto má v správe e‰te dve
men‰ie kotolne – v budove starej ‰koly a v objekte zdravotného strediska. Areál základnej
‰koly
disponuje
samostatnou kotolÀou, tam je
aj jeden zamestnanec.
(jj)

ZaplatiÈ za odpad
treba do 31. októbra
Mesto Veºk˘ ·ari‰ eviduje znaãn˘ poãet obãanov, ktorí doteraz
nezaplatili roãn˘ poplatok za komunálne odpady. Termín plnenia
vypr‰í 31. októbra. Je to dané
príslu‰n˘m v‰eobecne záväzn˘m
nariadením. Viaceré v˘hovorky neplatiãov, napr. Ïe nemajú ão platiÈ
za odpad, keì ho Ïiaden neprodukujú, nemôÏu uspieÈ, pretoÏe táto
platba je v‰eobecná daÀová povinnosÈ. A to bez ohºadu na to, ãi
obãan má smetnú nádobu. Ak budú takí obãania, ktor˘m samospráva vyrubila poplatok za odpad a
ho nezaplatili po 31. októbri, tak
mestsk˘ úrad pristúpi k sankciám
a bude vymáhaÈ dlÏnú sumu.
(jj)

Sprejazdnia
cyklotrasu
Cyklotrasa dlhá dva kilometre
by mala byÈ funkãná v tomto mesiaci. Podºa informácií od primátora mesta Ing. Róberta Orosa bude
v‰ak hotová len na katastrálnom
území mesta Veºk˘ ·ari‰. Úsek na
pre‰ovskej strane nebude zatiaº
slúÏiÈ svojmu úãelu. Na veºko‰ari‰skej ãasti e‰te na troch miestach v
októbri dosypú podkladov˘ materiál tak, aby celá trasa mala pevn˘
podklad. Nové kritické miesta sú
dôsledok letnej rozbúrenej Torysy.
OdvodÀovacie kanály sú urobené
(jj)
uÏ popod celú trasu.

OpäÈ pristavia
veºkokontajnery
Ako informoval primátor Ing.
Róbert Oros, mesto je opäÈ pripravené pristaviÈ na tradiãn˘ch miestach veºkoobjemové kontajnery na
biologick˘ odpad zo záhradiek
obyvateºov Veºkého ·ari‰a. Malo
by sa to staÈ po prv˘ch mrazoch.
O t˘ÏdeÀ na to by sa situácia ma(jj)
la zopakovaÈ v Kana‰i.

Je vám to
ºahostajné ?!
Je to veºmi nedôstojné pre
na‰e mesto. âo? Poviem to jednou dlhokánskou vetou! Keì
uÏ k nám chodia náv‰tevníci
z in˘ch miest za kultúrou, ‰portom a turistikou, keì uÏ si majú
kde sadnúÈ, aj sa obãerstviÈ, prezrieÈ kultúrno-historické pamiatky i za‰portovaÈ, aby cestou stretli pred novinov˘m
stánkom postávaÈ skupinu ...ºudí..., ktorí sa ledva drÏia na nohách, s poloprázdnymi fºa‰ami
od „ãuãa“, pri kine ìal‰ích, ktorí napæÀajú kô‰ prázdnymi
fºa‰ami od lacného vína uÏ od
skorého rána, za tenisov˘mi
kurtmi v kolkárni v nepokosenej tráve opilcov s prázdnou
i plnou fºa‰ou znaãky Dunihlav, cestou späÈ na schodoch
vedºa opravovne obuvi spiacich
aj ledva na nohách stojacich
in˘ch vyznávaãov znaãky Trim
Êe plota, na súkromnom múriku pri predajni CBA práve dopíjajúcich spomínané fºa‰e,
oproti pri stánku PNS i v telefónnej búdke (keì fúka vietor),
no a na zastávke MHD na Varo‰i – nedôstojne zneãistenej
a zasmradenej ºudsk˘mi v˘kalmi unaven˘mi, spiacimi spoluobãanmi, natiahnut˘mi na laviãke tak, Ïe si nemáte kde
poloÏiÈ ta‰ku s nákupom a nie
to sadnúÈ, pri „historickom“
pomníku padl˘ch ìal‰iu partiu
vyznávaãov ovocn˘ch vín, a e‰te aj na zastávke pri kostole uÏ
niekoºkí vyspávali po opici, ako
tvrdia spoluobãania, ktorí ich
tam videli.
Nemali by sme maÈ len mestskú políciu? Veì autá uÏ pre Àu
máme. R˘chlej‰ie by mohli
rie‰iÈ vzniknuté problémy.
Nemohli by sa k tomu vyjadriÈ zástupcovia mesta?
Za viacer˘ch spoluobãanov
Katka Novotná

