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ZMLUVA O PRENÁJME PARKOVÍSK

BUDE PREHODNOTENÁ
Na pretrase Mestského zastupite¾stva vo Vranove, ktoré sa zišlo
vo štvrtok 12. mája, bola zmluva
o prenájme parkovacích plôch na
území Vranova bratislavskou spoloènosou EEI a dodatky k zmluve,
ktoré bez vedomia poslancov podpísal bývalý primátor Tomáš Lešo.
Poslanci vyjadrili výhrady, aby
kontrolu prenajatých parkovísk zabezpeèovali mestskí policajti. Toto
si má zabezpeèova spoloènos
sama. Cena za parkovné vo výške
0,5 eura, resp. 0,6 eura pri platení
SMS-kou je oproti iným mestám
vysoká (v Humennom èi Michalovciach je parkovné 0,4 eura). Tiež
im nebolo jasné, aké nové parkoviská firma vybuduje, lebo len nama¾ova èiary na cestách a vybera parkovné nestaèí. Tiež neexistuje alternatíva, aby motoristi mali
možnos parkova aj na nespoplatnenom parkovisku. Bývalý primátor znevýhodnil mesto aj tým, že
podpísal zmluvu na 15 rokov, v
ktorej sa uvádza, že je nevypovedate¾ná (novela Obèianskeho zákonníka hovorí, že takáto zmluva
je neplatná). Podstatným nedostatkom tohto zmluvného vzahu je,
že vedenie mesta nerieši problém
dopravy v celom komplexe, ale
bremeno zodpovednosti prenieslo
na cudziu firmu, ktorá má vykona
len dielèie úpravy a obyvate¾ov
zaaží poplatkami. Chaos v meste
nastane zjednosmernením ïalších
boèných ulíc, èím sa preaží hlavná
komunikácia v centre, kde sa pô-

vodne uvažovalo s pešou zónou.
K tomuto problému sa v našich
novinách ešte vrátime.
K výhradám poslancom sa vyjadril zástupca EEI, ktorý súhlasil
s otvorením zmluvy a dodatkov.
Pripustil aj alternatívu ukonèenia
zmluvy s tým, že mesto zaplatí
finanèné prostriedky vynaložené
na prípravu projektu. Po dlhej rozprave sa poslanci uzniesli, že primátor Ján Ragan menuje minimálne osemèlennú komisiu zloženú z
poslancov MsZ, ktorá s firmou EEI
navrhne nové znenie zmluvy. Tiež
požiadali vyhotovi právnu analýzu,
èi bývalý primátor Tomáš Lešo
mal právo podpísa zmluvu s EEI
a èi sú dodatky k zmluve platné.
Na programe rokovania bol návrh na schválenie úveru na rekonštrukciu centra mesta, návrh
na organizáciu MŠ a ZŠ v budúcom školskom roku, možnos šírenia televízneho programu mestskej
televízie káblovým vedením a vybudovaním terestriálneho informaèného systému a ïalšie otázky.

