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RAGANOVI SCHVÁLILI PLAT 3334 €
Novozvolení poslanci Mestského zastupite¾stva vo Vranove na rokovaní vo štvrtok 22.
januára schválili primátorovi Jánovi Raganovi základný mesaèný plat zvýšený o 40 % na
výslednú sumu 3334 eur. Návrh na zvýšenie platu predložil
prednosta Mestského úradu Andrej Krišanda. Pod¾a zákona è.
253/1994, starostovi (primátorovi) patrí plat, ktorý je súèinom
priemernej mesaènej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za predchádzajúci kalendárny rok a násobku pod¾a
poètu obyvate¾ov (824 x 2,89 +
40 %). Ragan okrem platu primátora poberá aj plat poslanca
PSK. Spolu s benefitmi z mesta
a z PSK tento èlovek má mesaène takmer 4000 eur, èo je
vzh¾adom na jeho výsledky v
minulom volebnom období (rozvoj Vranova sa v zastavil, volebný program neplnil...) príliš
vysoká suma. Je to dokonca ove¾a viac, než poberajú viacerí primátori krajských miest!!!
Raganov plat bol vždy predmetom špekulácií. Pred 4 rokmi
s¾úbil, že ak vyhrá vo¾by, bude
pracova% na plný úväzok a za
minimálny plat. S¾ub nikdy nedodržal, lebo pracoval aj ako
platený podpredseda PSK a
spolu s platom primátora poberal v prepoète vyše 130 tisíc Sk.
Na rozdiel od iných platov
napr. v štátnej správe, sa platy
starostov sústavne zvyšujú s
rastom priemernej mzdy. Ministerstvo vnútra uvažuje o racionalizácii platov a odmien v samospráve. Medzi platom prezidenta ako najlepšie platenej
funkcie, potom platmi ministrov

a poslancov Národnej rady SR
a medzi platmi primátorov by
mala by% nejaká postupnos%. V
súèasnosti niektorí primátori zarábajú viac, než ministri. Návrh
má posúdi% ZMOS. Medzi odporcami zníženia platov sa objavujú argumenty, že nevhodnými zásahmi môže dôjs% k oslabovaniu a destabilizácii samospráv a samosprávnej demokracie. Pod¾a ZMOS na èele
miest a obcí má stá% najlepší a
najzodpovednejší manažér, ktorý si na inom mieste vie zarobi%
na svoju obživu ove¾a viac, pohodlnejšie a aj bezpeènejšie...

Je to pozoruhodný názor, lebo
ak sa napríklad pozrieme na
vranovských primátorov, tak pre
nich bol a je jediným nadpriemerným príjmom práve plat primátora a nikto z nich sa v súkromnej sfére ako manažér nedokázal lepšie uplatni%. Položme si otázku, ako by obstál napríklad súèasný vranovský primátor v súkromnej sfére, ak by
ako manažér od inej firmy prenajal kosaèky za 73 000 eur,
pritom cena nových kosaèiek je
sotva 8000 eur. Majite¾ firmy by
sa s takýmto nezodpovedným
manažérom nehral ani minútu.

ROŠÁDY NA ÚRADOCH
Na štvrtkovom zasadnutí MsZ
vo Vranove bola na programe
aj vo¾ba hlavného kontrolóra
mesta, lebo doterajšej hlavnej
kontrolórke Márii Tužákovej uplynulo šes%roèné funkèné obdobie. O túto funkciu prejavilo
záujem až siedem kandidátov,
a to (v abecednom poradí) Ing.
arch. Jozef Bednár, Ing. Mária
Cinge¾ová, Ing. Ján Lapèák, Ing.
Štefan Tichý, Ing. Milan Tkáè,
Ing. Eduard Vokál a Ing. Mária
Tužáková. Ján Lapèák sa tesne
pred vo¾bou kandidatúry vzdal.
Pod¾a zákona o obecnom zriadení na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebná nadpolovièná väèšina všetkých (25) poslancov. Volí sa tajným hlasovaním. Keïže v prvom kole nikto
z kandidátov nezískal nadpolovièný poèet hlasov, konalo sa
druhé kolo vo¾by, do ktorého
postúpila z prvého miesta Mária
Cinge¾ová (12 hlasov) a z druhého miesta Mária Tužáková a

Jozef Bednár (po 5 hlasov). V
opakovanej vo¾be bola 13 hlasmi za hlavnú kontrolórku zvolená doterajšia prednostka Okresného úradu vo Vranove Ing.
Mária Cinge¾ová. Poslanci jej
schválili základný plat (824 x
koeficient 2,24) 1845,76 eur
zvýšený o 30 % na sumu 2400
eur. Malo by to by% viac, než
zarábala v štátnej správe. Návrh na zvýšenie platu predložil
poslanec Ing. ¼ubomír Lukiè,
ktorý by sa pod¾a predbežných
informácií mal sta% prednostom
Okresného úradu vo Vranove.

