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POÈET ÚRADNÍKOV RASTIE, ALE NEPORIADOK PRETRVÁVA
Podnety našich èitate¾ov, že
na Mestskom úrade vo Vranove rastie poèet zamestnancov,
sa potvrdil. Kým bezprostredne
po nástupe súèasného primátora zaèiatkom roku 2011 bolo
na úrade zamestnanných necelých 80 zamestnancov, v
súèasnosti ich poèet dosiahol
89. Nový primátor do štyroch
mesiacov po nástupe prepustil
8 zamestnancov, aby vytvoril
pracovné miesta pre svojich
známych. Okrem toho prepustil
ïalších 14 zamestnancov z
aktivaèných prác. Zamestnanci
sa z úradu prepúš2ajú a prijímajú noví, ale verejnos2 o tom
nie je informovaná. V zmysle
zákona o slobodnom prístupe
k informáciám naša redakcia
dòa 23. októbra 2013 požiadala primátora o zaslanie organizaènej štruktúry s poètom pracovných miest na tomto úrade.
Primátor na žiados2 nereago-

val, ale odpoveï redakcii poslal
prednosta MsÚ. V odpovedi uvádza, že na základe našej žiadosti o sprístupnenie informácií v zmysle zákona oznamuje,
že mesto Vranov nad Top¾ou
má na webovom sídle zverejnený organizaèný poriadok v
èasti predpisy pod è. 185/2011
s úèinnos2ou od 1. 10. 2011 s dodatkami. Pod¾a § 7 ods. 1 zákona nám zasiela link, kde sa uvedená organizaènú štruktúra
nachádza. Zverejnený organizaèný poriadok je údajne v plnom súlade s legislatívou SR.
Na webovej stránke mesta
však boli zverejnené len strohé
informácie s nakreslenými obdåžnikmi oznaèujúcimi oddelenia úradu, niè iné. S takouto
odpoveïou naša redakcia nemohla by2 spokojná, preto sme
primátorovi vyjadrili nespokojnos2 a opätovne ho požiadali,
aby zverejnil poèty pracovných

miest. Niektoré mestá s tým nerobia žiadne tajnosti. Práve naopak, je dobré, ak má èlovek
kontakt na zamestnanca úradu
a nemusí ho h¾ada2 ako ihlu v
kope sena. Napríklad susedné
mesto Humenné má na svojej
webovej stránke (je zhodná s
webovou stránkou Vranova)
zverejnené všetky oddelenia úradu, mená vedúcich zamestnancov a všetkých ostatných
zamestnancov, a to dokonca aj
s ich telefónynmi èíslami a emailovými adresami. Je ich 79.
Po vyjadrení nespokojnosti s
prvou odpoveïou dostala naša
redakcia druhú odpoveï. Nie
od primátora, ktorý je zo zákona
zodpovedný za organizaènú
štruktúru mesta, ale od zamestnanca úradu. Neobsahovala síce mená a kontakty na zamestnancov úradu, ale predsa len
sme sa z nej dozvedeli, že k 1.
marcu 2013 bol poèet pracov-

ných miest na MsÚ vo Vranove nasledovný: Kancelária primátora má 7 zamestnancov,
prednosta mestského úradu 6
zamestnancov, ekonomické oddelenie 10 zamestnancov, oddelenie mestského majetku 9
zamestnancov, oddelenie bytov a nebytových priestorov 5
zamestnancov, oddelenie výstavby, dopravy a územného
rozvoja 11 zamestnancov, oddelenie organizaèné a sociálnych služieb 16 zamestnancov,
mestská polícia 13 zamestnancov, hlavný kontrolór 2 zamestnancov, oddelenie verejnoprospešných služieb 10 zamestnancov, spolu je na MsÚ zamestnaných 89 zamestnancov.
V uplynulých dòoch sme zverejnili viaceré nedostatky na
MsÚ zistené rôznymi kontrolami. Primátor ako štatutár mesta
zamestnáva viac ¾udí, ale poriadok nevie zabezpeèi2. L. Krivda

Dòa 23. októbra 2013 Vranovské noviny požiadali primátora Vranova Ing. Jána Ragana o nasledovné:
V zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám žiadam primátora Vranova o nasledujúce informácie:
- Organizaèný poriadok MsÚ ustanovuje organizáciu mestského úradu, poèet zamestnancov a ich pracovné funkcie.
Žiadam primátora Vranova o zverejnenie organizaèného poriadku s konkrétnym poètom zamestnancov a konkrétnymi
funkciami, ako to ukladá organizaèný poriadok vydaný primátorom Vranova nad Top¾ou.
Ing. Ján Ragan odmietol zverejni( poèet zamestnancov MsÚ s konkrétnymi funkciami, èo považujeme za
aroganciu a lajdáctvo èloveka, ktorý je platený z daní obyvate¾ov, ktorí informáciu žiadajú.
Ako protiútok bola na stránke mesta zverejnená informácia, že poèty prepustených zamestnancov 8 a 14 sa
nezakladajú na pravde. Redakcia Vranovských novín získala informáciu o prepustených zamestnancoch až po dlhých
2ahaniciach s primátorom Raganom v máji 2012, ïalej od bývalého primátora a od prepustených zamestnancov mesta.

Vranovské noviny žiadajú Ing. Jána Ragana, aby zverejnil mená, funkcie a pracovné kontakty
všetkých zamestnancov Mestského úradu vo Vranove, aké pracovné miesta zrušil a na obsadenie
ktorých pracovných miest bolo vypísané výberové konanie. Mgr. Ladislav Krivda, vydavate¾ VN
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VOLEBNÝ PROGRAM: peèené klobásy, údené šunky,
jaternice, tlaèenky, odovzdávanie vyznamenaní, putovných
pohárov, medailí, prijímanie jubilantov, oslavy, hostiny...
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