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KTO PODRÝVA S¼UBY PRIMÁTORA VRANOVA, ŽE BUDE

PRACOVA ZA NAJNIŽŠÍ PLAT?
Z príspevku nášho èitate¾a vyberáme: Regionálne médiá pred
týždòom zverejnili informáciu, že
návrh na zvýšenie platu primátora
Vranova a odmeny poslancom boli
z rokovania MsZ stiahnuté. Nielen
mòa, ale aj ïalších Vranovèanov
urèite zaujíma, kto navrhol zvýšenie platu primátorovi (raz už mu
bol zvýšený), veï pred nástupom
do funkcie s¾úbil toto: V súèasnosti pracujem ako podpredseda PSK. V prípade môjho
zvolenia za primátora sa budem na úplný úväzok venova#
práci primátora. Zároveò týmto
vyhlasujem, že ak budem zvolený za primátora, budem túto

Èí slo

funkciu vykonáva# za plat, ktorý bude najnižší, aký umožòuje
zákon. S úctou Váš kandidát
Ing. Ján Ragan. Aký má vlastne
primátor príjem?
(ak)
- Návrh na zvýšenie platu predložil prednosta Mestského úradu
vo Vranove Mgr. Andrej Krišanda.
Primátorovi patril pod¾a zákona
najnižší plat 2223 € (2,89-násobok priemernej mesaènej mzdy v
národnom hospodárstve za rok
2010, teda 769 € x 2,89). Suma
sa každý rok valorizuje pod¾a výšky priemernej mzdy. Štatistický úrad SR zverejnil priemernú mesaènú mzdu zamestnanca v hospodárstve v roku 2011, ktorá predstavuje 786 €.
Základný plat primátora 2223 €
už raz bol poslancami MsZ zvýšený o sumu 246 €. Spolu teda
plat primátora bol 2469 €. Návrh
predpokladal zvýšenie platu na
sumu 2954 eur so spätnou platnos<ou od 1. januára 2012.
S návrhom na zvýšenie platu
súhlasila mestská rada, avšak medzi poslancami nebola všeobecná
zhoda, preto bol návrh z rokovania zastupite¾stva stiahnutý. Pod¾a
našich zistení šlo o ojedinelý prípad, keï poslanci neschválili návrh na zvýšenie platu primátora.
Doteraz bol vždy návrh na zvýšenie platu poslancami odsúhlasený. V tomto prípade by zrejme dehonestovali predvolebný s¾ub primátora. Ten za 50-percentný úväzok vo funkcii zástupcu predsedu Prešovského samosprávneho kraja poberá mesaène ïalších
1035 €. Zopár eur si môže privyrobi< ako sobášiaci a podobne. (k)

