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KO¼KO ZARÁBAJÚ NAŠI POSLANCI V ZASTUPITE¼STVE PSK
Ako sme už informovali v
predošlom èísle VN, predseda
NR SR vyhlásil vo¾by do orgánov samosprávnych krajov a
urèil deò ich konania na sobotu
9. novembra 2013. Pre vo¾by
poslancov PSK aj predsedu
PSK je možné poda5 kandidátne listiny do 30. septembra
2013. Nezávislí kandidáti musia
ku kandidátnej listine pripoji5 aj
petíciu na podporu kandidáta s
minimálne 400 podpismi oprávnených volièov. Petícia na podporu nezávislého kandidáta na
predsedu samosprávneho kraja musí obsahova5 najmenej
1000 podpisov oprávnených
volièov. Vzory kandidátnych listín a petícií sú na www PSK.
Zastupite¾stvo PSK tvorí 62
poslancov zo všetkých 13 okresov kraja. Okres Vranov nad
Top¾ou so 68 obcami je jeden
volebný obvod, v ktorom budeme voli5 6 poslancov do Zastupite¾stva PSK a spolu s ïalšími
volebnými obvodmi aj predsedu PSK. Súèasnými poslancami PSK za náš okres sú MUDr.
Ing. Marek Fedor a MUDr. Marek Molèan za koalíciu KDH a
SDKÚ-DS, MUDr. Juraj Kuroèka, PhDr. Tomáš Lešo a Ing.
Ján Ragan za Smer-SD a Miroslav Daòo za Stranu rómskej
koalície.
Zastupite¾stvo PSK sa schádza pod¾a potreby, najmenej
však raz za dva mesiace. Ve¾ké územné celky majú v kompetencii zdravotníctvo, cesty
druhej a tretej triedy, stredné
školstvo, kultúrne inštitúcie, knižnice a pod.
Prípravy na vo¾by do VÚC už
zaèali a niektoré politické strany už zverejnili svojich kandidátov. V uplynulých dòoch vláda schválila organizaèno-technické zabezpeèenie volieb. Do

26. augusta samosprávne kraje
vymenujú zapisovate¾ov obvodných volebných komisií, do
6. septembra sa má vykona5
školenie zapisovate¾ov volebných komisií samosprávnych
krajov k volebnému zákonu, do
3. októbra školenie zamestnancov obvodných úradov. Obvodné úrady zašlú do 20. októbra
obciam zoznam kandidátov pod¾a volebných obvodov a zoznam kandidátov pre vo¾by
predsedu, do 4. novembra musia by5 hlasovacie lístky doruèené obciam. Povinnos5ou obcí je
do 26. augusta urèi5 zamestnancov obce zodpovedných za
organizaèno-technické zabezpeèenie volieb a zoznam predloži5 obvodnému úradu, do 30.
septembra utvori5 volebné okrsky a urèi5 volebné miestnosti,
do 3. októbra vymenova5 zapisovate¾a okrskovej volebnej
komisie, do 5. októbra vyhradi5
plochu na vylepovanie predvolebných plagátov, do 11. októbra vymenova5 chýbajúcich èlenov okrskovej volebnej komisie, do 15. októbra zvola5 a uskutoèni5 prvé zasadanie okrskovej volebnej komisie, do 15.
októbra doruèi5 volièom oznámenie o èase a mieste konania
volieb, do 25. októbra uverejni5
zoznam kandidátov pre vo¾by
do zastupite¾stva a zoznam
kandidátov pre vo¾by predsedu, do 8. novembra vykona5
školenie èlenov okrskových volebných komisií a zabezpeèi5
vybavenie volebných miestností na hlasovanie, do 9. novembra doruèi5 hlasovacie lístky a
zoznam volièov okrskovým volebným komisiám.
Ak keï poslanci VÚC vykonávajú svoj mandát popri zamestnaní, k svojmu platu si dos5
prilepšia. Pod¾a zásad odme-

òovania poslancov PSK a èlenov komisií, poslancovi, ktorý
nie je dlhodobo uvo¾nený na
výkon funkcie, sa poskytne mesaèná odmena pod¾a toho, akú
funkciu zastáva v komisii. Je ich
11. Predsedovi komisie patrí
1,5-násobok minimálnej mesaènej mzdy, podpredsedovi
komisie 1,4-násobok minimálnej mesaènej mzdy a èlenovi
komisie 1,3-násobok minimálnej mesaènej mzdy. Poslancom, ktorí sú èlenmi viacerých
komisií, sa poskytuje mesaèná
odmena iba za jednu komisiu
pod¾a vyššej funkcie. Minimálna mzda na Slovensku je od 1.
januára 2013 v sume 337,70 €.
Ak sa minimálna mzda zvýši (o
èom v súèasnosti rokuje vláda
so sociálnymi partnermi), zvýšia
sa aj odmeny poslancom.
Poslanci z nášho okresu ako
èlenovia komisií MUDr. Juraj
Kuroèka (komisia regionálneho rozvoja), Miroslav Daòo (komisia kultúry), MUDr. Ing. Marek Fedor (komisia zdravotníctva) a MUDr. Marek Molèan
(komisia územného plánovania, ochrany a tvorby životného
prostredia) pod¾a vyjadrenia z
PSK by mali mesaène pobera5
439 €, poslancovi PhDr. Tomášovi Lešovi ako predsedovi
komisie školstva, mládeže a telesnej výchovy vychádza 506 €
mesaène. Za neúèas5 na zasadnutiach sa odmeny krátia.
Okrem toho poslancom patria
paušálne príplatky, napr. cestovné za každý kilometer jazdy
osobným motorovým vozidlom.
Najvyššie odmeny medzi poslancami z nášho okresu má
Ing. Ján Ragan. Po vo¾bách do
VÚC v novembri 2009 sa stal
prvým podpredsedom PSK s
platom 2300 € mesaène. Novozvolení poslanci PSK boli v
pride¾ovaní odmien až ve¾mi
štedrí, lebo kým v predošlom
volebnom období mal tento samoosprávny orgán jedného zástupcu predsedu PSK s platom
1700 eur (Milan Baran z Popradu), v novom volebnom období boli ustanovení až dvaja
zástupcovia, a to Ján Ragan z
Vranova (za HZDS) s platom
2300 eur a Anton Danko z Popradu na polovièný úväzok s
platom 1150 €, spolu je to viac
než dvojnásobné zvýšenie z
1700 na 3450 € mesaène. Keï-

že sa tak stalo v èase finanènej
krízy, v auguste 2010 sa poslanci uzniesli na doèasnom
znížení odmien o 10 %. Ján Ragan si však výrazne finanène prilepšil tým, že v novembri 2010
vyhral vo¾by primátora Vranova. Pred vo¾bami vyhlásil 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
funkciu vykonáva0 za plat, ktorý bude najnižší, aký umožòuje zákon. S úctou Váš kandidát Ing. Ján Ragan.
Ján Ragan svoj predvolebný
s¾ub nedodržiava. Primátorovi
totiž patril pod¾a zákona najnižší plat 2223 € mesaène (ako
2,89-násobok priemernej mesaènej mzdy v národnom hospodárstve, teda za rok 2010 to
malo by0 769 € x koeficient 2,89
pod¾a poètu obyvate¾ov v meste). Suma sa každý rok valorizuje pod¾a výšky priemernej
mzdy. V súèasnosti Ján Ragan
ako primátor poberá 2469 €
mesaène, teda viac, než je minimálny plat, aký primátorovi urèuje zákon (2326,45 €). Na MsZ
dokonca padol návrh na zvýšenie platu na 2954 eur so spätnou platnos5ou od 1. januára
2012, ale iniciatívu prednostu
MsÚ poslanci nepodporili.
Ján Ragan sa funkcie primátora ujal po zložení s¾ubu na
ustanovujúcom MsZ dòa 27.
decembra 2010. Od decembra
do februára nasledujúceho roku pracoval na plný úväzok
ako podpredseda PSK a tiež
na plný uväzok ako primátor
Vranova. Pod¾a našich výpoètov jeho plat s ïalšími príjmami
z verejných zdrojov (rôzne paušálne náhrady) ïaleko prekraèoval v prepoète 130 tisíc
Sk mesaène. Ko¾ko presne poberá, je 5ažké zisti5, lebo Ján
Ragan na naše otázky e-mailom neodpovedá. Zo stanoviska PSK vyplýva, že ako podpredseda na polovièný úväzok
poberá 1035 €. V èase finanènej krízy, kedy priemerný plat
v okrese nedosahuje ani 600
€, keï je rozvoj mesta a okresu
zastavený, je to poriadny balík
peòazí z verejných zdrojov pre
jedného èloveka.
L. Krivda

