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O 6 POSLANECKÝCH MIEST V PSK SA UCHÁDZA 61 ZÁUJEMCOV
Krajská volebná komisia zaregistrovala pre vo¾by do Prešovského samosprávneho kraja
týchto kandidátov na poslancov
pre volebný obvod è. 13 Vranov.
1 Vincent Antoš, 60-roèný,
živnostník, Vranov, KSS. 2 Bc.
Marta Baniková, 57, referentka, Tovarné, Právo a spravodlivos, 99 % - obèiansky hlas. 3
Pavel Bašista, 59, starosta,
Medzianky, koalícia KDH, SDKÚ-DS, Most-Híd. 4 Ing. Jozef
Berta, 46, starosta, So¾, SmerSD. 5 MUDr. Lukáš Bièej, 30,
lekár, Nová Kelèa, Koalícia obèanov Slovenska. 6 Dávid Capik, 22, študent VŠ, Saèurov,
SNS. 7 Mgr. Marek Cerula, 36,
pedagóg, Vranov, SNS. 8 Ján
Èižik, 59, zootechnik, V. Kazimír, Právo a spravodlivos. 9
Ing. Pavol Drobný, 47, podnikate¾, Vranov, SNS. 10 Michal
Džuka, 60, elektrotechnik, Jastrabie, Strana obèianskej ¾avice. 11 Jozef Džurdženík, 47,
živnostník, Vranov, SNS. 12
MUDr. Ing. Marek Fedor, 50,
lekár, Vranov, koalícia KDH,
SDKÚ-DS, Most-Híd. 13 Miroslav Gešper, 33, referent, Vranov, nezávislý kandidát. 14 Dušan Ha¾ko, 60, invalidný dôchodca, Žalobín, SNS. 15 Miroslav Hlavatý, 20, nezamest-

naný, Vranov, S¼S. 16 Mgr.
Ladislav Hromada, 58, riadite¾
spoloènosti, Vranov, Nová väèšina - Dohoda (D. Lipšic). 17
Mgr. Peter Jacko, 27, nezamestnaný, Vranov, Európska
demokratická strana. 18 Ing.
Ján Jevín, 43, živnostník, Vranov, SNS. 19 Mgr. Alfonz Kaliaš, 49, manažér RKC, Vranov,
Strana Rómskej únie na Slovensku. 20 Miroslav Kaliaš,
35, podnikate¾, Vranov, Strana
rómskej koalície - SRK. 21 Mgr.
Radovan Kapra¾, 32, projektový manažér, Kvakovce, Koalícia obèanov Slovenska. 22 Jozef Karchòák, 49, automechanik, Saèurov, Úsvit. 23 Ján Katriòák, 35, podnikate¾, Bystré,
SRK. 24 Marián Kerèák, 42,
starosta, Tovarnianska Polianka, ¼S-HZDS. 25 Ing. Anton
Korba, 58, manažér, Pavlovce,
nezávislý kandidát. 26 Rastislav Košalko, 33, predajca nových automobilov, Vranov, Koalícia obèanov Slovenska. 27 Matúš Krajòák, 27, nezamestnaný, Vranov, Slovenská ¾udová
strana. 28 MUDr. Juraj Kuroèka, 60, lekár, Vranov, Smer-SD.
29 PhDr. Mária Kurovská, 46,
stredoškolská uèite¾ka, Vranov,
Národ a Spravodlivos - naša
strana. 30 Ondrej Kurovský,

45, stavebný majster, Vechec,
¼S Naše Slovensko. 31 Mgr.
Eva Lenková, 53, špeciálny pedagóg, Vranov, Národ a Spravodlivos. 32 Ing. ¼ubomír Lukiè, 47, riadite¾ ÚP, Vranov,
Smer-SD. 33 Ján Macuga, 57,
robotník, Vranov, Európska demokratická strana. 34 Milan
Madura, 47, strojník, Èierne n.
T., ¼S-HZDS. 35 Mgr. Jaroslav
Makatúra, 47, starosta, M. Domaša, Smer-SD. 36 Ing. Jozef
Mihalèin, 54, podnikate¾, Vranov, S¼S. 37 MUDr. Marek Molèan, 43, oèný lekár, Vranov, koalícia KDH, SDKÚ-DS, MostHíd. 38 Ing. Dušan Molek, 50,
zástupca primátora, Vranov,
Smer-SD. 39 Ing. Michal Mudrák, 59, strojný inžinier, Vranov, koalícia KDH, SDKÚ-DS,
Most-Híd. 40 Dušan Ondiè, 63,
technik, Vranov, Náš kraj. 41
Peter Ondko, 47, technik, Èaklov, nezávislý kandidát. 42 Monika Palková, 40, krajèírka, Saèurov, Zelení - Strana národnej
prosperity. 43 Jaroslav Pasternák, 50, majster OV, Remeniny, ¼S HZDS. 44 Ing. Anton
Pavúk, 57, projektant, N. Hrabovec, Nová väèšina - Dohoda.
45 Mgr. Marcela Pèolinská,
60, starostka, N. Hrabovec, Nová väèšina - Dohoda. 46 Ing.

¼ubomír Pidany, 50, podnikate¾, Vranov, S¼S. 47 MUDr.
Ján Popaïak, PhD., 40, lekár,
Vranov, Právo a spravodlivos.
48 MVDr. Igor Pribula, 51, veterinárny lekár, Vranov, koalícia
KDH, SDKÚ-DS, Most-Híd. 49
Ing. Ján Ragan, 44, primátor,
Vranov, Smer-SD. 50 Milan
Reich, 73, elektrotechnik, Kvakovce, Koalícia obèanov Slovenska. 51 Emília Rujaková,
53, technik, S¼S. 52 Mgr. Tomáš Sabovík, 70, dôchodca,
Komárany, ¼S-HZDS. 53 PhDr.
Paulína Sopková, 37, sociálna
pracovníèka, Vechec, Národ a
Spravodlivos. 54 Mgr. Štefan
Straka, 53, starosta, Èierne n.
T., KSS. 55 MUDr. Ján Šimko,
64, lekár, Vranov, Národ a
Spravodlivos. 56 Pavol Štefanko, 45, technik, Vranov, Európska demokratická strana. 57
Jozef Tomašik, 49, živnostník,
N. Hrušov, SNS. 58 Mgr. Miroslava Urbanová, 31, uèite¾ka,
Jastrabie n. T., Národ a Spravodlivos. 59 Helena Vancáková, 56, úètovníèka, Hencovce,
Právo a spravodlivos. 60 Mgr.
Gabriel Vilcega, 27, historik,
Žalobín, Národ a Spravodlivos.
61 Ing. Pavol Zajac, 46, poslanec NR SR, Sedliská, koalícia KDH, SDKÚ-DS, Most-Híd.

PRIMÁTOR VRANOVA SA VYHOVÁRA, ŽE ZDEDIL FINANÈNE ZADLŽENÉ MESTO,

ALE
NA BILBORDOCH SA CHVÁLI CUDZÍM PERÍM
V súvislosti s vo¾bami do viedlo terajšieho primátora Vra- zom je aj fakt, že už dnes vede- tra mesta, hoci aj tu bol èerpaný

VÚC sa zaèali objavova prvé
podozrenia o ovplyvòovaní volièov. Upozornil na to predseda
Strany rómskej únie na Slovensku, ktorý menoval aj náš okres,
ale priame dôkazy neuviedol.
Obavy z nekalej volebnej súaže vyjadrila aj predsedníèka
obvodnej volebnej komisie vo
Vranove v roku 2009 Marcela
P., ktorá vtedy poukázala na
ovplyvòovanie Rómov v Èemernom. Ïalší náš èitate¾ upozoròuje na Bystrianske noviny, v
ktorých starosta vyzýva volièov,
aby volili konkrétnych kandidátov, lebo ich dobre pozná. Obecné noviny by nemali vo vo¾bách uprednostòova toho, koho urèí starosta... Predvolebnú
rétoriku cíti aj z èlánku primátora vo Vranovskom hlásniku,
na ktorý reaguje bývalý primátor PhDr. Tomáš Lešo:
Vzh¾adom na obsah èlánku
vo Vranovskom hlásniku "Zdedil som zadlžené mesto" považujem za svoju povinnos reagova za seba ako primátor
mesta v rokoch 2003 až 2010.
Najprv si kladiem otázku, èo

nova k takému obsahu èlánku
v prvom èísle Vranovského hlásnika v tomto roku, tesne pred
vo¾bami do Prešovského samosprávneho kraja? Veï pán
Ragan ešte pred zvolením za
primátora bol mnou informovaný, že vplyvom úspešného plnenia rozvojových programov nebude mestská pokladòa plná.
Tento stav mestskej pokladne
mu pred vo¾bami zrejme neprekážal. Na uvedenú otázku možno odpoveda azda takto: Buï
sa pán primátor ako kandidát
na poslanca PSK obáva výsledkov volieb, alebo doterajšie
výsledky mesta pod jeho vedením sú nato¾ko slabé, že vinníka treba h¾ada v predchádzajúcom primátorovi. Výpoèet zverejnených dlhov mesta je znaène skreslený už aj tým, že viac
ako jedna tretina úveru je z fondu rozvoja bývania na výstavbu
bytov (splácanie na 30 rokov),
ktorý sa ešte v uplynulom volebnom období nezaratával do
úverového zaaženia samosprávy. Bez úverov aj v budúcnosti to nepôjde, èoho dôka-

nie mesta plánuje z toho istého
fondu získa prostriedky na výstavbu dvoch bytových domov.
To, že mesto si v predchádzajúcom období úspešne poèínalo v plnení rozvoja, potvrdzuje
aj udelenie ceny denníka Hospodárske noviny z roku 2009:
Najlepšie mesto pre biznis v
Prešovskom kraji je Vranov
nad Top¾ou. Poèas uvedených
rokov mesto získalo a investovalo do svojho rozvoja to¾ko investièných prostriedkov, že tak
èasto opakovaná výška dlhu je
iba malým zlomkom z tejto hodnoty. Pritom tieto úspechy nepripisujem iba sebe, ale aj vedeniu mesta, zastupite¾stvu, zamestnancom úradu i samotným obyvate¾om. Na dosiahnuté výsledky mesta pod mojím
vedením som naïalej hrdý a
ani dnes by som sa nerozhodoval inak. Vranov a jeho obyvatelia rozvoj potrebovali a ja
som sa tešil z toho, že ho aj
pozitívne pociovali.
Je zaujímavé, že súèasný
primátor sa chválil pri ukonèení
druhej etapy rekonštrukcie cen-

úver. Že sa èlovek dokáže chváli cudzím perím, vidie to aj z
ïalších èlánkov Vranovského
hlásnika, kde sa hovorí o separovanom zbere alebo o rekonštrukcii sociálneho zariadenia
pre seniorov. Obyvatelia nášho
mesta by mali vedie, že finanèné prostriedky na moderné
èistiace vozy a kompletné stojiská na separovaný zber vo
výške približne 125 miliónov
korún, ako aj finanèné prostriedky na rekonštrukciu sociálneho zariadenia pre seniorov
boli získané predchádzajúcim
vedením mesta, i keï samotná
realizácia prebiehala až poèas
nového vedenia. V èlánkoch o
tom nie je ani zmienka a na bilbordoch po celom meste sa
prezentuje terajší primátor mesta. V závere chcem poïakova
všetkým obèanom, ktorí vedia
oceni výsledky aj predchádzajúcich volebných období a dokážu objektívne posúdi zásluhu tých, ktorí svojou snahou a
schopnosami prispeli k rozvoju
a skrášleniu mesta.
bývalý
primátor PhDr. Tomáš Lešo
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NEDOSTATKY NA CINTORÍNOCH
V uplynulom èísle Vranovských novín sme uverejnili výsledky kontroly zameranej na
nájom nebytových priestorov,
kde boli zistené vážne nedostatky. Dnes prinášame ïalšie
kontrolné zistenia, súvisiace so
správou mestských cintorínov.
Pod¾a protokolu, ktorý bol predložený poslancom MsZ, na vranovských cintorínoch neexistuje presný popis všetkých hrobových miest pod¾a geometrického nákresu, nie je možné z
predložených materiálov posúdi, ko¾ko hrobových miest je rezervovaných a o ktoré konkrétne miesto ide. Z toho vyplýva,
že môže nasta situácia, že nájomca uloží pozostatky na hrobové miesto, ktoré má rezervované a zaplatené iný obèan. K
hrobovým miestam v mnohých
prípadoch chýbajú kontaktné osoby, ktoré by bolo možné kontaktova v prípade predåženia
nájomnej zmluvy na ïalšie obdobie (zhruba tretina hrobových miest). Kontrolnému orgánu boli predložené doklady z
marca 2013, kedy nájmy domov
smútku prevzal nový správca.
Medzi dokladmi však boli zistené aj záznamy o prenájme rezervovaní hrobových miest s
poplatkami za odber vody a
odvoz odpadu na 10 rokov predchádzajúcim správcom. Daòové doklady sú vystavené od 27.
marca do 2. apríla 2013, kedy
predchádzajúci správca už nemal oprávnenie na predaj hro-

bových miest, lebo už nebol
správcom cintorínov. Ide o 7
samostatne prenajatých hrobových miest v celkovej hodnote
339,50 €. Za rezerváciu miesta boli úètované aj príplatky za
odvoz odpadu a odber vody na
10 rokov v hodnote 15,05 € za
jedno miesto. Finanèné prostriedky boli inkasované od obèanov neoprávnene a v rozpore so všeobecne záväzným nariadením. Z predložených dokladov nie je možné zisti, ko¾ko
hrobových miest mesto eviduje,
ko¾ko je ešte vo¾ných hrobových miest, resp. preh¾ad o stave nezaplatených hrobových
miest. Evidencia hrobov je vedená v písomnej podobe dopísaním rukou do evidencie. Kontrolný orgán odporúèa vypracova geometrické nákresy hrobových miest na každom cintoríne
a zavies elektronickú evidenciu
hrobových miest so všetkými
náležitosami, ktoré poèítaèový
program ponúka (foto hrobového miesta, pozostalí, informácia o nájomnom období, sprístupnenie na webovej stránke
mesta a pod.) a zabezpeèi mesaènú aktualizáciu. Okrem týchto zistení je potrebné doda, že
vážnym problémom na hlavnom vranovskom cintoríne je
zaplavovanie hrobov prívalovými vodami. O probléme sme infomovali v júni minulého roku.
Primátor síce pris¾úbil, že sa
bude problémom zaobera, ale
voda do hrobov ïalej teèie. (k)

