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VE¼A FUNKCIÍ JE NA ŠKODU
Poslanci Mestského zastupite¾stva vo Vranove prerokovali
vo štvrtok 12. decembra plat
primátora Vranova. Pobera! bude naïalej 2469 eur mesaène,
hoci pred vo¾bami primátora
s¾úbil, že ak bude zvolený, bude pobera! len minimálny plat,
aký urèuje zákon. Keïže niektoré médiá sústavne zavádzajú, že Ján Ragan sa od svojho nástupu do funkcie primátora drží zásady, že bude pobera!
iba najnižší možný plat pod¾a
zákona, pripomíname nasledujúce fakty. Priemerná mzda v
národnom hospodárstve SR za
rok 2012 bola 805 eur (v uplynulých rokoch bola nižšia).
Minimálny plat primátora vychádza z tejto sumy a násobku
pod¾a poètu obyvate¾ov mesta
(od 20 001 do 50 000 obyvate¾ov je to zo zákona 2,89-násobok priemernej mzdy), to znamená 2326,45 eura. Ján Ragan
však nepoberá minimálny plat,
aký urèuje zákon, a to znamená, že svoj s¾ub nedodržiava
od zvolenia pred tromi rokmi.
Naïalej poberá 2469 eur, èo je
o 142,55 eura viac, než minimálny plat urèený zo zákona.

Èí slo

Ján Ragan poberal (v podstate ešte poberá) aj ïalší plat
ako zástupca predsedu Prešovského samosprávneho kraja. Od 9. decembra už nie je
podpredsedom PSK, lebo uplynulé volebné obdobie už skonèilo a v novom volebnom období Ján Ragan do tejto funkcie
ešte nebol menovaný. Zatia¾ je
teda len radovým poslancom.
Novozvolení poslanci PSK zložili zákonom predpísaný s¾ub
na ustanovujúcom zasadnutí
Zastupite¾stva PSK 9. decembra. O tom, èi sa Ján Ragan
znova stane aj podpredsedom
PSK, sa má rozhodnú! v druhej
polovici januára. Keïže Ján
Ragan sa v uplynulom volebnom období riadne nezúèastòoval zasadnutia komisie pre
životné prostredie, do ktorej bol
urèený (v rokoch 2012 a 2013
bol iba raz na zasadnutí tejto
komisie), vyplýva z toho, že nestaèil plni! ani základné úlohy,
ktoré mu zákon ukladá. Ján
Ragan neplní ani ïalší svoj
predvolebný s¾ub, keï prehlásil, že v prípade zvolenia za
primátora, sa bude plne venova! tejto funkcii. Z týchto dôvodov vydavate¾ Vranovských
novín Ladislav Krivda v otvorenom liste požiadal Petra Chudíka, aby Jána Ragana do funkcie podpredsedu PSK nemenoval. Bude tak ma! viac èasu
na riešenie problémov Vranova.

