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VE¼KÁ HANBA PRE SAMOSPRÁVU: VRANOV NAD TOP¼OU OZNAÈENÝ AKO

NAJNETRANSPARENTNEJŠIE MESTO
Transparency International Slovensko zostavila rebríèek transparentnosti sto najväèších slovenských miest pre rok 2012. Posudzovala pritom otvorenos& samosprávy, protikorupènos& a tiež èi
daòoví poplatníci majú preh¾ad o
tom, kam putujú ich peniaze. Pod¾a
prieskumu, samosprávam robí najväèšie problémy rodinkárstvo a uprednostòovanie politických nominantov. Prejavuje sa to aj pri výberových konaniach na pozície zamestnancov mestských úradov.
Niektoré mestá nerobia takéto výberové konania vôbec. Ve¾ká väèšina z nich nemá na svojich internetových stránkach zverejnené
zmluvy, ktoré uzatvorili. Ïalším problémom je predaj alebo prenájom
mestského majetku.
Najtransparentnejším mestom
pod¾a Transparency International
Slovensko je Ša¾a (83 %), ïalej
Martin (77 %), Rožòava (74 %),
Bratislava Petržalka (71 %), Žiar
nad Hronom (69 %), Smižany (67
%), Bratislava (66 %), Ružomberok (66 %), Banská Bystrica (63
%), Žilina (63 %) atï. Na posledných miestach sa ocitli Stará ¼ubovòa (33 %), Košice staré mesto
(33 %), Galanta (30 %), Sabinov

(30 %), Bytèa (29 %) a Vranov
nad Top¾ou (29 %). Pre porovnanie, susedné Humenné s 50 %
skonèilo na 44. mieste, rovnako
ako Michalovce. Hanušovce neboli
zaradené do prieskumu. Pod¾a
Gabriela Šípoša s Transparency
International Slovensko, najhoršie
hodnotené mesta ani neodpovedali
na žiados& v zmysle zákona. Pozoruhodné je to, že ešte v roku
2010 bol Vranov nad Top¾ou na
ve¾mi dobrom 27. mieste. Negatívne zmeny teda nastali po vo¾bách
do orgánov samosprávy obcí v
decembri 2010 a nástupe nového
primátora Ing. Jána Ragana. Ten
dokonca zrušil pravidelné týždenné tlaèové besedy a organizuje ich
len po skonèení rokovania Mestského zastupite¾stva, teda sotva
desa&krát roène. Pritom na Mestskom úrade bol zriadený nový tlaèový referát s hovorkyòou. Pod¾a
vyjadrenia prednostu MsÚ Mgr.
Andreja Krišandu zlyhala komunikácia s Transparency International
Slovensko. Vedenie Vranova tvrdí,
že požadovaný dotazník bol spracovaný a odoslaný, ale zrejme na
zlú adresu, inak by Vranovu patrilo
približne 60. miesto v poradí.
Pre samosprávu, jej volených a

nevolených zástupcov a zamestnancov, by malo hodnotenie slúži&
ako motivácia správa& sa otvorene
a poskytova& svojim obèanom kvalitné informácie. Transparency International Slovensko plánuje zverejòova& podobné hodnotenie aj v
nasledujúcich rokoch.
(tis, vn)

O ÈOM ROKOVALI POSLANCI
Košická spoloènos& Grandwood
holding, ktorá má s mestom Vranov podpísanú zmluvu o budúcej
zmluve na výstavbu drevokombinátu v priemyselnom parku Ferovo vo Vranove, štátnu dotáciu
20 miliónov eur zatia¾ nedostala,
preto nemôže splni& uznesenie
MsZ zo septembra tohto roka a
riadnu zmluvu na nájom pozemkov do konca tohto roka nepodpíše. Poslanci MsZ na zasadnutí vo
štvrtok 13. decembra súhlasili s
posunom termínu uzavretia zmluvy
do 31. marca 2013, dokedy by
mala by& štátna dotácia schválená.
Primátor na margo termínu zmluvy
poznamenal, že ak bude potrebné,
termín bude opä& predåžený. Treba
len dúfa&, že Vranov nebude ma&
v blízkosti sídlisk druhú Bukózu,
lebo by to znamenalo ve¾kú zá&až
nielen pre nevyhovujúce komunikácie, ale aj pre životné prostredie.
V stredu 12. decembra zavítali do
Vranova zástupcovia èesko-nemecko-slovenskej obchodnej komory, ktorá sa zaoberá poradenstvom v oblasti vstupu nemeckých
investorov na èeský a slovenský
trh, no príchod normálnych investorov do priemyselného parku vo
Vranove je stále otázny.
Do programu rokovania bol dodatoène vsunutý návrh na zvýšenie platu primátorovi Ing. Jánovi
Raganovi o 30 %, ktorý bol z programu MsZ 28. júna stiahnutý. Návrh vyvolal širokú diskusiu aj preto,
lebo niektoré primátorovi naklonené
médiá uverejnili informáciu, že prvý

muž Vranova sa zvýšenia platu,
ktorý mu navrhol prednosta Mgr.
Ondrej Krišanda a ktorý schválila
mestská rada, vzdal. Keïže takýto
populizmus nemá na stránkach
Vranovských novín miesto, musíme konštatova& nasledovné: Ing.
Ján Ragan pred vo¾bami prehlásil:
Ak budem zvolený za primátora,
budem túto funkciu vykonáva' za
plat, ktorý bude najnižší, aký umožòuje zákon. V súèasnosti pod¾a zákona patrí primátorovi Vranova najnižší plat 2272 €, ale primátor
poberá 2469 €, teda o 197 €, viac.
Okrem toho ako podpredseda PSK
poberá 1035 €, spolu 3504 €
mesaène. Primátor si môže privyrobi& ako sobášiaci a pod. Èi je to
ve¾a, alebo málo, môžeme polemizova&, ale primátor porušuje svoj
predvolebný s¾ub.
Na MsZ boli poslanci zavádzaní
tvrdením, že musia prerokova& plat
primátora. Nie je to pravda, lebo v
zákone o platových pomeroch starostov a primátorov sa v § 4 uvádza, že ak zastupite¾stvo nerozhodne o plate, primátorovi patrí plat
pod¾a § 3, teda len základný plat.

