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AKÉ DÔVODY BOLI PRÍÈINOU, ŽE PRIMÁTORA VRANOVA ING. JÁNA RAGANA

OPÄTOVNE NEZVOLILI DO FUNKCIE PODPREDSEDU PSK?
Okres Vranov nad Top¾ou prišiel zaèiatkom tohto roka o
funkciu zástupcu predsedu
Prešovského samosprávneho

kraja. V predchádzajúcom volebnom období tento pomerne
dôležitý post od roku 2010
zastával primátor Vranova Ing.
Ján Ragan. Po vo¾bách do
VÚC sa Ragan síce do krajského parlamentu opä- dostal,
avšak vo februári tohto roka
mu už dobre platená funkcia
zástupcu predsedu PSK nebola zverená, hoci sa o òu chcel
uchádza-. Svedèí o tom aj rozhovor pre tlaèovú agentúru
bezprostredne po vo¾bách do
VÚC, v ktorom prehlásil, že
to, èi sa opä- stane podpredsedom, bude predmetom rokovania. Situácia sa však radikálne zmenila po februárovom zasadnutí Zastupite¾stva
PSK, na ktorom Jána Ragana
do funkcie podpredsedu PSK

nezvolili. Pokúsme sme sa objasni-, èo bolo príèinou tejto
radikálnej zmeny. Pre tlaèovú
agentúru Ján Ragan vyhlásil
nasledovné: "Už v èase volieb
som sa viackrát vyjadril, že
mojou prioritou bolo sta sa
poslancom Prešovského samosprávneho kraja. Poslanci
schva¾ujú a riešia dôležité problémy, ktoré sa týkajú aj nášho mesta a okresu. Funkcia
podpredsedu je tradiène obsadzovaná èlenmi politických
strán. Ja nie som èlenom žiadnej politickej strany, aj to bol
jeden z dôvodov, preèo som
sa o túto funkciu neuchádzal,"
povedal vranovský primátor,
ktorý svoje rozhodnutie nezmenil aj napriek ponúkanej
podpore od viacerých poslan-

cov zo zemplínskej èasti nášho kraja. To¾ko zo správy tlaèovej agentúry. Šlo o nepravdivú informáciu, lebo Ing. Ragana nikto z poslancov do funkcie nenavrhoval a nikto za neho nehlasoval. Z tohto prehlásenia Ing. Jána Ragana vyznieva, akoby mu funkcia podpredsedu bola ponúkaná, ale
on ju odmietol. A s funkciou odmietol aj dobrý plat, ktorý mu
v minulosti spolu s primátorským platom vynášal až vyše
130 tisíc korún mesaène(!).
Viaceré vyhlásenia Ing. Ragana sú plné rozporov. Pred
vo¾bami primátora v roku 2010
povedal, že ak vo¾by vyhrá, bude sa na plný úväzok venova- práci primátora. S¾ub porušil
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a v kresle primátora úradoval
sotva len tri dni v týždni. Jasne
sa to odzrkadlilo v štvorroènej
stagnácii mesta. Obyvate¾om
Vranova nestaèí, že sa primátor objavuje na slávnostiach a
hostinách, že prijíma jubilantov a odovzdáva vyznamenania èi putovné poháre. Predovšetkým by mal rieši- množstvo
závažných problémov, ktoré
¾udí trápia. Ako to vlastne bolo
s Jánom Raganom? Aké boli
skutoèné dôvody, že nebol zvolený do funkcie podpredsedu
PSK? S týmito otázkami zo
strany nielen Vranovèanov,
ale aj obyvate¾ov celého okresu sa naša redakcia stretáva
takmer denne. Už aj preto, lebo opä- sa blížia vo¾by do orgánov samosprávy miest a obcí a volièi chcú ma- o volených
funkcionároch èo najviac pravdivých informácií.
O PODPREDSEDOCH PSK
ROZHODOVALI POSLANCI
Odhali- príèinu, preèo Jánovi Raganovi už nebola zverená funkcia podpredsedu, môžu predovšetkým samotní poslanci PSK za stranu SmerSD, ktorá jasne vyhrala vo¾by
a má väèšinu v krajskom parlamente, a tiež predseda PSK
MUDr. Peter Chudík, ktorí èinnos- èi neèinnos- Ing. Jána
Ragana v uplynom volebnom
období hodnotili a vo veci
priamo rozhodovali. Aby to
mali ¾ahšie a aby sa pri rozhodovaní nenechali obalamuti-,
od našej redakcie dostali otvorený list s uvedením vážnych
dôvodov, preèo by Ing. Ján
Ragan už nemal vykonáva- túto funkciu. Okrem predsedu
PSK MUDr. Petra Chudíka ho
na vedomie dostali aj viacerí
poslanci PSK, a, samozrejme,
doruèený bol aj Ing. Raganovi

so žiados-ou, aby sa ku konkrétnym tvrdeniam v liste vyjadril. Nestalo sa tak, Ján Ragan na list napriek našej opakovanej žiadosti vôbec nereagoval a podnet ostal bez jeho
odozvy. Z listu vyberáme najpodstatnejšie èasti:
OTVORENÝ LIST
PREDSEDOVI PSK
Vážený pán predseda PSK
MUDr. Peter Chudík. Z Vašich
vyjadrení bezprostredne po
vo¾bách do PSK vyplynulo, že
PSK dosahuje dobré výsledky, a preto v nasledujúcom volebnom období nie je potrebné
niè meni-. Možno ste sa v tomto vyjadrení opierali o Vám známe fakty, avšak niektoré skutoènosti sú nato¾ko pozoruhodné, že by ste sa nimi mali
vážne zaobera-.
O funkciu zástupcu predsedu PSK má opätovne záujem
primátor Vranova Ing. Ján Ragan. Dòa 12. novembra v rozhovore pre TASR (J. Ragan
bude opä v hre o kreslo zástupcu predsedu PSK) túto
možnos- nevylúèil s tým, že to
bude predmetom rokovania.
Dovo¾te preto, vážený pán
predseda, aby sme Vám pred
týmto dôležitým rozhodnutím
poskytli niektoré fakty o doterajšej èinnosti Ing. Jána Ragana.
V uplynulom volebnom období
bol zaradený do komisie pre
životné prostredie. Obyvatelia
okresu od neho oèakávali, že
pomôže ozdravi- v minulosti
zdevastované životné prostredie najmä v lokalite, z ktorej Ing. Ján Ragan pochádza.
Ide o odkalisko Poša v tesnej
blízkosti Nižného Hrušova,
kde má Ing. Ján Ragan svoje
korene. Odkalisko je zamorené PCB (polychlórovanými bifenylmi), ktoré majú na zdravie
èloveka drastické úèinky. Sved-

èia o tom viaceré štúdie profesora MUDr. Tomáša Trnovca,
DrSc., MUDr. ¼ubice Palkovièovej, PhD., a iných vedcov. Sú
dôvodné obavy, že toto zneèistenie má priamy dopad na
zdravotný stav obyvate¾ov dotknutého územia, vrátane faktu,
že v okrese Vranov nad Top¾ou sa rodí najviac detí s
vrodenými chybami.
Obyvatelia Vranovského okresu od Ing. Jána Ragana oèakávali, že tento vážny problém predostrie na komisii životného prostredia PSK, do ktorej bol zaradený, ale nestalo
sa tak. Ing. Ján Ragan sa zasadnutí komisie nezúèastòoval, hoci mu táto povinnosvyplýva zo zákona o VÚC. V
priebehu polovice volebného
obdobia, v rokoch 2012 a 2013
sa len RAZ (!!!) zúèastnil zasadnutia komisie, èo považujeme za ve¾kú nezodpovednoszo strany zvoleného poslanca.
Preh¾ad úèasti poslancov na
komisii si naša redakcia vyžiadala z Úradu PSK.
Ing. Ján Ragan nemá dostatok èasu na to, aby sa plne venoval svojim povinnostiam nielen ako poslanec a zástupca
predsedu PSK, ale aj ako primátor Vranova. Pred vo¾bami
primátora v decembri 2010 s¾uboval nasledovné: V súèasnosti pracujem ako podpredseda PSK. V prípade môjho
zvolenia za primátora sa budem na plný úväzok venova práci primátora. Ing. Ján
Ragan svoj s¾ub nedodržal.
Nedodržal ani s¾ub, že bude
pracova- za najnižší plat, aký
stanovuje zákon. Poberá vyšší plat a práci primátora sa nevenuje naplno. Kontroly na
MsÚ vo Vranove odha¾ujú nové a nové nedostatky (niektoré
sú na stránke vranovskenoviny.sk). Mesto Vranov bolo zo

strany Transparency International Slovensko vyhodnotené
ako najnetransparentnejšie
mesto. Poèas troch rokov pôsobenia Ing. Jána Ragana vo
funkcii vidie- úpadok mesta.
Centrum je síce èiastoène upravené (zásluhou predošlého vedenia mesta), ale sídliská
sú zanedbané, burinu na verejných plochách nemal kto
pokosi-, lebo pod¾a Ing. Jána
Ragana mesto nemalo peniaze na benzín a na struny do
kosaèky. Pritom Ing. Ragan v
tomto období poberal z mesta
a PSK vyše 130 tisíc korún mesaène!!! S¾uby o dokonèení
zimného štadióna a o naplnení priemyselného parku
zapadajú prachom.
Nenaplnili sa ani s¾uby nenároèné na investície. Ing. Ján
Ragan s¾úbil využívaC areály
škôl na šport pre verejnosC.
Možno práve pod týmto prís¾ubom sa len pár mesiacov
po vo¾bách, presne 25. 4. 2011
o 16.45 hodine, skupina chlapcov vybrala zahra- si futbal na
ihrisko ZŠ Kukuèínova. Dozor
na ihrisku nebol zo strany školy zabezpeèený. Ing. Ragan
na to po zvolení do funkcie pozabudol, hoci mesto malo v
tomto období k dispozícii 150
¾udí na malých obecných službách. Na 7-roèného Viktora
spadla bránka a usmrtila ho...
Prípadov priamej aj nepriamej (ale politickej) nezodpovednosti Ing. Jána Ragana je
ove¾a viac. Vážený pán MUDr.
Peter Chudík, žiadame Vás,
aby ste ïalej nepodporovali
nezodpovednosC a neustanovili Ing. Jána Ragana do
funkcie zástupcu predsedu
PSK... Vo Vranove 5. 12. 2013.
To¾ko z listu. Je to len zopár
postrehov, k ïalším sa vrátime
v nasledujúcich èíslach našich
novín.
Mgr. Ladislav Krivda

