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PRIMÁTOR VRANOVA CHCEL OBRA MESTSKÚ KASU O 73 000 EUR
Primátor Vranova Ing. Ján
Ragan chcel pripravi, mestskú
kasu o 73 tisíc eur (približne o
2,2 milióna korún). Vyplýva to z
dvoch zjavne pre mesto nevýhodných zmlúv, ktoré primátor
podpísal 2. decembra 2013 a
31. decembra 2013.
MESTO SI PRENAJALO
KOSAÈKY NA ZIMU
V prvej zmluve bolo dohodnuté, že mesto Vranov si na obdobie od 15. do 31. decembra
2013 požièia krovinorez znaèky
FS 410C-E, žaciu hlavu AutoCat 40-2, krovinorez FS 450,
žaciu hlavu AutoCat 30-2 a
traktor Starjet 102/24HP za
1000 eur. V zmluve o nájme
hnute¾ných vecí bolo dohodnuté, že tieto budú slúži, na zabezpeèenie správy a údržby verejnej zelene, mestských komunikácií a verejných priestranstiev. Keïže mesto Vranov leží
na severnej pologuli a v èase
od 15. do 31. decembra nie je
vo Vranove potrebné verejné
priestranstvá kosi,, ale z nich
odpratáva, sneh, vynára sa otázka, kto mohol by, autorom
takejto morbídnej zmluvy. Ale to
nie je všetko. Dòa 31. decembra primátor Vranova Ján Ragan podpísal ïalšiu, ešte morbídnejšiu (chorobnejšiu) zmluvu

NOVÉ -

o nájme hnute¾ných vecí. Uvádza sa v nej, že mesto si spomínané dva krovinorezy, dve
žacie hlavy a malotraktor požièia aj na ïalšie obdobie, vrátane zimných mesiacov, za dohodnuté nájomné 3000 eur
mesaène!!! Za dva roky nájmu
od 1. januára 2014 do 31. decembra 2015 malo by, na základe tejto zmluvy z mestskej
kasy vyplatených 72 000 eur.
Dokonca bolo dohodnuté, že
mesto väèšiu èas, nájmu za rok
2015 (25 000 eur) uhradí už
tohto roku, a to do 31. októbra
2014. Pozoruhodný je aj text
zmluvy nad podpisom primátora: Obe zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne preèítali, jej obsahu porozumeli, že
ju uzatvárajú riadne, nie pod
nátlakom, nie v tiesni a nie za
nápadne nevýhodných podmienok, na znak èoho ju podpísali. Vo Vranove nad Top¾ou
dòa 31. decembra 2013.
MAJETOK MESTA
NEPATRÍ ÚRADNÍKOM
Volení funkcionári majú v
rukách ve¾kú moc. Napríklad
primátor Vranova môže prepúš,a, a prijíma, nových zamestnancov Mestského úradu
bez toho, aby o tom verejnos, èi
poslancov informoval. Pri vý-

5417 EUR,

NÁJOM -

kone funkcie má možnos, obklopi, sa ¾uïmi, ktorí by mu mali
pomáha, spravova, majetok obyvate¾ov mesta. Zdôrazòujeme, že nejde o majetok primátora ani úradníkov, ale o majetok obyvate¾ov mesta, ktorý úradníci spravujú. Ide o majetok
tých obyvate¾ov, z ktorých poplatkov a daní (priamych aj podielových) primátor a zamestnanci mesta žijú. A primátor by
mal úèelne a hospodárne naklada, aj s financiami, ako mu
to nariaïuje zákon o rozpoètových pravidlách a iné právne
normy. Podpísal primátor Vranova takúto zmluvu sám, alebo
mu niekto z jeho blízkych zamestnancov mesta poradil?
Odpoveï sme sa snažili získa,
priamo od primátora, ale na
našu otázku e-mailom v piatok
8. augusta neodpovedal.
NÁJOM 13,5-KRÁT VYŠŠÍ
AKO CENA NOVÝCH
KOSAÈIEK
Preèo sú takéto zmluvy o nájme hnute¾ných vecí pre mesto
nevýhodné? Skúsme ako dobrí
hospodári kalkulova,. Mesto má
za dva roky a dva týždne nájmu
už opotrebovaných kosaèiek
zaplati, 73 000 eur. Bežní predajcovia (aj vo Vranove) ponúkajú nový malotraktor AGS

73 000 EUR

Starjet 102/24HP za 3750 eur,
krovinorezy FS 410C-E za 799
eur za jeden kus a žacie hlavy
AutoCat 40-2 a AutoCat 30-2
za 34,90 eura za jeden kus.
Všetky tieto veci si mesto mohlo
kedyko¾vek kúpi, za 5417,80
eura. S obchodníkmi sa vždy
dá dohodnú, ešte nižšia cena.
Za dvojroèný nájom by si
mesto mohlo dovoli, kúpi, viac
než 13 takýchto, ale nových
malotrakto-rov, viac než 26
takýchto,
ale
nových
krovinorezov a rovnaký poèet
výmenných hláv na krovinorezy. Je to matematický príklad pre žiakov tretieho roèníka
na prvom stupni základnej školy. Preèo sa ním primátor Vranova Ing. Ján Ragan neriadi?
Preèo chcel takmer 26 tisíc obyvate¾ov Vranova pripravi, o takú
vysokú sumu? Na aký úèel malo by, 73 000 eur použitých?
Ani na túto otázku naša
redakcia odpoveï od primátora
do uzá-vierky novín nedostala.
SÚVISÍ TUNELOVANIE
S VO¼BAMI?
Je viac než pravdepodobné,
že zmluva a ustanovenia o
splátke preddavkov za nájom
na budúci rok, ktoré boli dohodnuté na október tohto roka, majú úzku súvislos, s tohtoroènými
vo¾bami do orgánov samosprávy miest a obcí v novembri
2014, v ktorých sa Ján Ragan
zrejme bude opätovne uchádza, o funkciu primátora. Ak by
to bol èestný úmysel, tak primátor by za dohodnutými podmienkami v zmluve stál, obhajoval by ich a snažil by sa ich
obháji, aj pred prípadnou kontrolou zo strany štátnej správy
èi zo strany poslancov mestského zastupite¾stva, resp. kontrolórkou mesta. Žia¾, naša redakcia nedostala odpoveï ani
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na otázku, èi o tomto nekalom
"obchode" boli informovaní poslanci MsZ.
Pri takýchto obchodoch je
pravidlom, že pred uzatvorením
zmluvy o prenájme mesto vyhlási výberové konanie na dodávate¾a nehnute¾ných vecí. To
preto, aby boli dohodnuté transparentné a pre mesto èo najvýhodnejšie podmienky prenájmu. Ale v tomto prípade primátor nepochybil. Zrejme mu niekto z jeho pracovníkov poradil,
ako má obís, zákon. Z metodického usmernenia Úradu pre verejné obstarávanie totiž vyplýva, že verejný obstarávate¾
(mesto) nemusí bezpodmieneène postupova, pod¾a komunitárnych smerníc pre oblas, verejného obstarávania, ak zákazku zadáva spoloènosti, v
ktorej má 100-percentnú úèas,.
A mesto si kosaèky prenajalo
od vlastnej akciovej spoloènosti
Vranovské mestské služby. Zákon totiž predpokladá, že mesto
má nad svojou spoloènos,ou
kontrolu a nedovolí nehospo-

Primátor Vranova prenajal
kosaèky za 73 000 eur,
ale burinu v meste
nemá kto pokosi1...

dárne nakladanie a porušenie
zákona. Ako vidie,, v tomto
smere sa štát mýli, ak predpokladá, že predstavitelia samosprávy budú kona, èestne a
sami sa budú aj dôsledne kontrolova,.
PRENAJALI SI KOSAÈKY,
KTORÉ SAMI KÚPILI
Ak sa pozrieme na akciovú
spoloènos, Vranovské mestské
služby dôslednejšie, zistíme

ïalšie zaujímavé skutoènosti.
Mestské zastupite¾stvo vo Vranove na svojom 18. zasadnutí
v tomto volebnom období dòa
28. júna 2012 schválilo finanènú, úèelovo urèenú výpomoc
pre Vranovské mestské služby
vo výške 50 000 eur na jej
materiálno-technické vybavenie. V dôvodovej správe sa uvádza, že peniaze sú urèené
aj na nákup kosaèiek. Teda

tých kosaèiek, ktoré primátor
Ragan ako štatutár mesta teraz
zmluvne prenajal za nekres,anskú sumu 73 000 eur!
PODNET JE
NA PROKURATÚRE
Je nepochybné, že o takéto
zmluvy by sa mali zaujíma, aj
orgány èinné v trestnom konaní.
Okrem toho, že tieto zmluvy
zakladajú dôvodné podozrenie
na porušenie zákona è. 523/
2004 o rozpoètových pravidlách samosprávy, je tu aj dôvodné podozrenie zo spáchania trestného èinu zneužitia
právomoci verejného èinite¾a.
Pod¾a našich interných zdrojov
sa týmto prípadom už zaèala
zaobera, Okresná prokuratúra
vo Vranove. Dá sa oèakáva,, že
primátor Ján Ragan sa dohodne s konate¾om akciovej spoloènosti Vranovské mestské
služby Milanom Malým na zrušení zmluvy na 72 000 eur (za
prvú zmluvu už mesto dostalo
faktúru na 1000 eur) a bude h¾ada, výhovorky, ako z nepríjemného problému vyk¾uèkova,. Je
však potrebné poznamena,, že
takéto konanie je protizákonné
a neèestné metódy sa nedajú
ospravedlni,. Prípad budeme
sledova, a sme zvedaví, ako s
ním naloží okresná prokuratúra.
Mgr. Ladislav Krivda, VN

Poznámka: TAKÁTO KOMUNIKÁCIA S PRIMÁTOROM A SEKRETARIÁTOM JE NANIÈ!
Na stránke mesta Vranov nad Top¾ou je ako reakcia na èlánok informácia, že primátor nemohol na
otázky odpoveda,, lebo bol na dovolenke.
Aby èitatelia boli v obraze, uvádzame fakty: Naša redakcia poslala otázky primátorovi o 9.10 hodine
až na 3 e-maily, a to súkromne Raganovi, Raganovi ako primátorovi a na sekretariát. Otázky neboli zložité,
preto sme ich oèakávali do uzávierky novín, do jednej hodiny. Odpoveï neprišla žiadna, preto bol èlánok
zverejnený bez odpovedí primátora. Nakoniec však odpoveï prišla len zo sekretariátu, a to až po približne
4 hodinách s konštatovaním, že primátor je na dovolenke a že na otázky odpovie o týždeò. Keïže
sekretariát mohol o dovolenke primátora našu redakciu informova, okamžite, nie až po takmer 4 hodinách,
považovali sme a považujeme takúto komunikáciu NANIÈ.
Pozoruhodné je, ako primátor na nasledujúci týždeò (kedy mal dos1 èasu si odpovede premyslie1)
odpovedal na dve zo štyroch otázok?
OTÁZKA REDAKCIE: - Kto bol iniciátorom zmlúv o nájme hnute¾ných vecí medzi mestom Vranov a
Vranovskými mestskými službami?
ODPOVEÏ: - Zmluva o nájme rieši získanie finanèných prostriedkov pre Vranovské mestské
služby na odkúpenie poh¾adávok.
OTÁZKA REDAKCIE: - Boli už preplatené nejaké faktúry za nájom? (Šlo o dve zmluvy, pozn. red.).
ODPOVEÏ: - Zo zmluvy o nájme hnute¾ných vecí na roky 2014-2015 nedošlo k žiadnemu plneniu.
Odpovede sú scestné, nelogické, nepriame, vyhýbavé. Máme totiž informáciu, že mesto už za prvú
zmluvu zaplatilo. TAKÁTO KOMUNIKÁCIA JE SKUTOÈNE NANIÈ! Mgr. Ladislav Krivda, vydavate¾ VN

