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PÁCHATE¼ ZLOÈINU NEZNÁMY
Kauza tzv. tunelovania vranovskej mestskej kasy primátorom, ktorý podpísal prenájom
kosaèiek za neuverite¾ných 73
tisíc eur, má svoje pokraèovanie. Po zverejnení textu v predošlom èísle Vranovských novín, že proti primátorovi Jánovi
Raganovi nebolo zaèaté trestné stíhanie, sa medzi èitate¾mi
roztrhlo vrece s otázkami, ako
je to možné, že sa primátor za
tento skutok nezodpovedá, kto
chce túto kauzu zamies pod
koberec, kto stojí za obštrukciami pri vyšetrovaní a pod.
Èitate¾ov môžeme informova
jednoznaène: Primátor Vranova
sa nezbavil zodpovednosti, lebo trestné stíhanie naozaj zaèalo. A to napriek tomu, že vyšetrovate¾ najprv podanie odmietol s konštatovaním, že nebolo
zistené, aby primátor Ing. Ján
Ragan naplnil znaky skutkovej
podstaty trestných èinov zneužívania právomoci verejného èinite¾a a porušovania povinnosti
pri správe cudzieho majetku,
ani iného trestného èinu. Okresný prokurátor oznaèil takéto
rozhodnutie vyšetrovate¾a za
nezákonné a vyšetrovate¾ovi u-

ložil zaèa trestné konanie. Vyšetrovate¾ ho zaèal 10. septembra (2 dni po vyjdení èlánku),
avšak nie priamo proti primátorovi, ale proti neznámenu páchate¾ovi, ktorý mal neoprávnene podpísa zmluvu o nájme
hnute¾ných vecí. Trestné stíhanie je zaèaté pre zloèin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku v štádiu pokusu, hoci jedna zmluva na prenájom kosaèiek už bola fakturovaná. Pod¾a oficiálneho policajného stanoviska, v tomto prípade neboli obvinené žiadne
konkrétne osoby. Prípad budeme, samozrejme, aj naïalej sledova. Mgr. Ladislav Krivda, VN

OKREM SÚDOV MAJÚ ROZHODUJÚCU MOC AJ VOLIÈI V KOMUNÁLNYCH VO¼BÁCH
Viacerých èitate¾ov zaujíma,
èi starosta, primátor alebo kandidát na poslanca, ktorý má dlžoby voèi Sociálnej poisovni a
voèi zdravotným poisovniam,
ktorý èelí trestnému obvineniu,
resp. ktorého prvostupòový súd
odsúdil, môže kandidova na
túto funkciu. V zákone o vo¾bách do samosprávy obcí sa uvádza, že za starostu a primátora môže by zvolený voliè, u
ktorého nenastali prekážky vo
výkone volebného práva. Prekážkou vo výkone volebného
práva je napríklad výkon trestu
odòatia slobody, pozbavenie
alebo obmedzenie spôsobilosti
na právne úkony, zákonom ustanovené obmedzenie osobnej
slobody z dôvodu ochrany zdravia ¾udí a pod. V právnom systéme platí zásada, že na trestne
stíhaného èloveka, alebo na
odsúdeného èloveka, ak rozsudok ešte nenadobudol právoplatnos, sa h¾adí ako na nepotrestaného. Alebo iný príklad.
Súèasný primátor Vranova Ján
Ragan, voèi ktorému za enormne predražený nájom kosaèiek
na trávu aj v zimnom období za

73 tisíc eur nebolo vznesené
obvinenie, môže vo vo¾bách
kandidova na primátora. Avšak na starostov a primátorov,
ktorí sa dostanú do konfliktu s
paragrafmi, pamätá zákon o obecnom zriadení, ktorý v § 13
písmeno d) uvádza, že mandát
starostu a primátora (okrem iného) zaniká právoplatným od-

ve Michala Drimáka, rozsudkom Okresného súdu Vranov
nad Top¾ou bol obžalovanému
pre trestný èin porušovania povinností pri správe cudzieho
majetku uložený trest odòatia
slobody v trvaní 8 mesiacov,
prièom výkon tohto trestu mu
bol podmieneène odložený na
skúšobnú dobu v trvaní 18 me-

STAROSTA MUSEL ODSTÚPI
súdením za úmyselný trestný
èin alebo právoplatným odsúdením za trestný èin, ak výkon
trestu odòatia slobody nebol
podmieneène odložený. Okrem
toho súd môže aj priamo uloži
zákaz výkonu verejnej funkcie
svojím rozhodnutím. Takýto prípad nastal v Èiernom nad Top¾ou, kde 5. septembra tohto roku musel starosta Štefan Straka z funkcie odstúpi, lebo bol z
dôvodu nerešpektovania uznesenia obecného zastupite¾stva
o výške jeho platu a odmeny
právneho zástupcu obce právoplatne odsúdený. Pod¾a hovorcu Krajského súdu v Prešo-

siacov. Zároveò mu bol uložený
trest zákazu èinnosti výkonu
funkcie starostu v trvaní 2 roky.
Krajský súd v Prešove uznesením zo dòa 20. augusta 2014
zamietol odvolanie obžalovaného, a tak rozsudok Okresného súdu Vranov nad Top¾ou nadobudol právoplatnos. Starosta
Štefan Straka teda na základe
právoplatného rozsudku súdu
musel z funkcie odstúpi a kandidova na starostu vo vo¾bách
15. novembra tohto roka nemohol. Keïže spolu so starostom
sa funkcie vzdal aj jeden zo 7
poslancov Obecného zastupite¾stva v Èiernom nad Top¾ou,

ktorý bol zároveò zástupcom
starostu, bolo potrebné doplni
stav poslancov o náhradníka a
potom zvoli zastupujúceho starostu. Do vykonania novembrových volieb vykonáva funkciu
starostu Ing. Michal Dvorjak.
A èo sa týka neplatenia odvodov, Sociálna poisovòa podala k 30. septembru 2014 viac
ako 10 tisíc trestných oznámení,
v ktorých je celková suma neodvedeného poistného vyèíslená
na takmer 79 miliónov eur. Poistné, ktoré už bolo na základe
trestných oznámení zaplatené,
predstavuje hodnotu 18,8 milióna eur. Sociálna poisovòa eviduje 172 osôb právoplatne odsúdených za trestné èiny súvisiace s neodvádzaním a neplatením poistného na sociálne
poistenie... Jedna vec sú zákony a súdy, ale nemenej dôležité
rozhodnutia majú v rukách volièi, ktorým by nekalé praktiky
verejných èinite¾ov a neplatièov
poistného nemali by ¾ahostajné, lebo je len otázkou èasu,
kedy na to sami doplatia. Rozhodujúce preto bude, èi takýmto ¾uïom dajú vo vo¾bách hlas.

