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MESTO VRANOV SI OBJEDNÁVA A PLATÍ KLAMLIVÚ REKLAMU
Primátor Vranova tvrdí, že
konsoliduje verejné financie. V
normálnej reèi to znamená, že
štatutár mesta dbá nato, aby
každé euro bolo využité úèelne,
aby sa neplytvalo s peniazmi z
mestskej kasy, lebo to nie sú
peniaze mestských úradníkov,
ale obyvate¾ov Vranova. Jeho
tvrdenia však èasto nemajú oporu v reálnych skutkoch, ako
o tom svedèí nasledujúci podnet našich èitate¾ov, ktorý sme
poslali primátorovi:
Pán primátor, viacerí èitatelia,
najmä z radov nezamestnaných absolventov stredných
škôl, sa obrátili na našu redakciu s otázkou, èi sa vo Vranove
dá študova* vysoká škola. Konkrétne ide o tieto študijné možnosti: Prešovská univerzita v
Prešove, Fakulta manažmentu, Informaèno-konzultaèné stredisko Vranov nad Top¾ou, Detašované pracovisko Drevárskej fakulty Technickej univerzity Zvolen pri Strednej odbornej škole drevárskej vo Vranove. Absolventi ako dôvod uvádzajú, že na stránke regionvt je

dlhú dobu uverejòovaný platený inzerát mesta Vranov, v
ktorom sa uvádza, že vo Vranove existujú uvedené detašované pracoviská. Pri overovaní
informácie sme zistili, že Mesto
Vranov skutoène platí súkromnej firme za inzerát, v ktorom
sú uvedené bludy (obj. 232/
2013 na sumu 600 eur, obj.
498/2013 na sumu 600 eur
atï.) Rovnako nepravdivým údajom je v inzeráte uvedený zoznam stredných škôl v meste.
Pod¾a zákona o reklame, za
obsah reklamy zodpovedá zadavate¾ reklamy, teda mesto. A
štatutárom mesta, ktorý je podpísaný pod objednávkou ako zadávate¾ reklamy, je primátor Vranova Ing. Ján Ragan. Pán primátor, mám otázku, na ktorú žiadam odpoveï: Preèo mesto z
našich daní platí súkromnej firme pomerne vysoké sumy za uverejòovanie nepravdivých informácií? Ide o zámer, alebo o lajdáctvo z vašej strany? L. Krivda
Primátor Vranova zrejme pod
*archou mnohých povinností súvisiacich s najmä s predvoleb-

nou kampaòou do PSK na
podnet neodpovedal. Odpovedal naò len zamestnanec úradu, že úrad ïakuje za upozornenie, že úrad nemá informácie o aktivite vysokých škôl, že
po konzultácii so školami dajú
veci na pravú mieru, že v danom prípade ide o propagáciu
priemyselného parku Ferovo,
ktorou sa mesto snaží zvidite¾ni*
priemyselný park a že táto for-

ma sa im javí ako perspektívna
a v súèasnosti zaujímavá.
Nám sa nezdá, že zavádzanie ¾udí, ale hlavne klamanie
prípadných investorov, èo tu
všetko vo Vranove máme, je
správne, perspektívne a zaujímavé. Lebo klamstvom sa nezvidite¾òuje ani priemyselný
park, ale ani mesto Vranov, ktorého jednotlivci už dos* pošramotili jeho kedysi dobrú poves*.

