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ŠOKUJÚCE ZISTENIE O DOCHÁDZKE POSLANCA
Vo vo¾bách do VÚC sa o
poslanecké mandáty uchádzajú aj súèasní poslanci,
ale nie všetci si plnia svoje
základné povinnosti. Na základe viacerých podnetov èitate¾ov sme zis4ovali, ktorí
poslanci najviac zanedbávali
úèas4 na zasadnutiach komisií, do ktorých boli zaradení. Najhoršie na tom je
Ing. Ján Ragan, ktorý sa na
rokovaniach Komisie územného plánovania, ochrany a
tvorby životného prostredia
od septembra minulého roka
do septembra tohto roka nezúèastnil ani raz!!! A pritom
v našom okrese je dos4 problémov v oblasti životného
prostredia, ktoré majú priamy dopad na zdravie ¾udí. Je
rozumné zvoli4 do PSK poslanca, ktorý si svoje základné povinnosti neplní? (k)

KEÏ SÚ POVINNOSTI NA PRÍAŽ A MANDÁT SLÚŽI NA OSLAVY
Niektorí poslanci robia všetko
preto, aby boli opä zvolení. Napríklad primátor Vranova a zároveò poslanec PSK a zároveò podpredseda PSK prijíma
jubilantov, dôchodcov, matky s
demi, odovzdáva medaily a ocenenia a všemožne sa snaží
votrie do priazne volièov. Ide o
ve¾a, veï pred tromi rokmi po
vo¾bách do samosprávy obcí
zaèal pobera za dve funkcie až
vyše 130 tisíc korún mesaène.
To¾ko peòazí z našich daní v
èase hospodárskej krízy!!! Okrem platu je však dôležitá aj
moc, ktorú takto získa. Mestský
rozpoèet disponuje sumou vyše 18 miliónov eur, v prepoète
vyše 540 miliónov korún. Z takejto kopy peòazí môžu by dobre odmenení stranícki kolegovia, ktorým na mestskom úrade

vytvoril vynikajúce pracovné
miesta, ale aj rôzne iné osoby.
V èase volebnej kampane sa
nesmie necha niè na náhodu.
Niektorí poslanci na to majú
dos èasu. Nemusia chodi na
zasadnutia komisií PSK, hoci
im to zákon o VÚC v § 12 ods.
2 písmeno c) výslovne ukladá
ako povinnos. Pre nich je to
príaž, veï slávnosti sú asi dôležitejšie. Robia to preto, lebo
im to dovo¾ujeme my, lebo si
ich zvolíme. Naša demokracia,
naša úèas na správe vecí verejných konèí odovzdaním hlasovacieho lístka. Potom o všetkom rozhodujú tí, ktorí sa dostali k moci. Na s¾uby spred štyroch rokov sa dnes nikto nepozerá. Staèí vôòa párkov, pohár piva alebo vína a na všetko
sa zabudne. Predvolebným o-

pojením zaváòalo v piatok 25.
októbra aj odovzdávanie rekonštrukcie ciest 2. a 3. triedy v
Dlhom Klèove a Nižnom Hrušove. Položenie nového asfaltového koberca na pomerne
krátkych úsekoch sa zvyèajne
koná bez pompéznosti. Cestári
ukonèia prácu a bez ve¾kej
slávy odídu za ïalšími povinnosami. Živí ich len a len práca. Ale funkcionárov živí aj nieèo iné. Hostiny, hostiny a opä

hostiny, kde sa èasto leje aj alkohol. Naše noviny sa odmietajú zúèastòova takýchto žúrov
najmä preto, lebo v našom okrese žije ve¾mi ve¾ké množstvo
rodín v biede... Ak sa má asfaltový koberec oslavova, na takúto slávnos by mali by pozvaní všetci šiesti poslanci PSK
za náš volebný obvod. Ale na
slávnostné "asfaltové zhromaždenie" boli pozvaní iba traja vyvolení poslanci PSK... L. Krivda

SVITÁ NÁM NA LEPŠIE ÈASY
Pred každými vo¾bami svitá
na lepšie èasy. ¼udia, ktorí sa
snažia udrža v dobre platených funkciách, s¾ubujú vyrieši to, èo sa im nepodarilo za
uplynulé roky. V stredu 23. októbra zaèala volebná kampaò

a zdá sa, že v rámci nej primátor Vranova zvolal vo štvrok 24.
októbra poslancov mestského
zastupite¾stva a predložil im
návrh na prenájom nedokonèeného zimného štadióna. Dlhoroèný problém s rozostava-
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SVITÁ NÁM NA LEPŠIE ÈASY
ným objektom má vyrieši eseroèka z Námestova, ktorá dostane stavbu s pozemkom do
nájmu na 25 rokov za 1 euro.
Myšlienka je to zaujímavá, ale
aj tu sa vynára viacero otáznikov. Preèo sa to všetko uskutoèòuje poèas volebnej kampane? Eseroèka vznikla pred dvoma rokmi a predmetom jej èinnosti nie sú práce stavebného
charakteru ani investièná èinnos. Vo výpise z obchodného

registra sú uvedené masérske,
kozmetické služby, manikúra,
kúpa a predaj tovaru, sprostredkovanie obchodu, cestovná agentúra èi poradenská èinnos. Jej základné imanie je len
5000 eur, pritom na dokonèenie zimného štadióna treba takmer dva milióny eur. Zaujímavé
tiež je, že eseroèka dostala v
marci minulého roka od ÚPSVaR v Námestove dotáciu 9929
eur na vytvorenie chránenej
dielne, ale k 30. septembru t. r.
mala voèi Sociálnej poisovni aj
voèi zdravotnej poisovni finanèné dlžoby. Je to dôveryhodná
firma? Nie je to len bublina, ktorá má niekomu pomôc vo volebnej kampani a po vo¾bách
sp¾asne ako mnoho iných? (da)

