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PRIMÁTOROV PLAT PODRÁŽDIL VRANOVÈANOV
Zvýšenie platu primátorovi
Vranova, na ktorom sa uzniesli
poslanci Mestského zastupite¾stva vo Vranove vo štvrtok 22.
januára, vyvolalo ve¾kú odozvu.
Nespokojní obyvatelia mesta
mu vytýkajú, že poèas uplynulého štvorroèného obdobia sa
rozvoj vyše 22-tisícového Vranova v podstate zastavil. Hoci
mestský rozpoèet disponoval
vyše 2 miliardami eur, na sídliskách sú stále rozbité cesty a
chodníky, vysokú burinu nemal
kto pokosi1, lebo vraj mesto na
to nemalo peniaze, priemyselný
park je už šiesty rok prázdny,
pri Topli zostal nedokonèený
zimný štadión a vedenie mesta
nie aby zmenilo projekt a stavbu dokonèilo, ale zobralo vysoký úver a postavilo klzisko na
sídlisku Juh medzi obytnými
blokmi. Nemenej dôležitou výhradou je, že pri tak vysokom
rozpoète primátor s poslancami
nedokázali získa1 peniaze z
eurofondov na ïalší rozvoj, tak
ako iné slovenské mestá a dediny. Kritici primátorovi vytýkajú,
že viac než na rozvoj mesta sa
orientoval na organizovanie
hostín, osláv, na odovzdávanie
ocenení a iné nepodstatné akcie, v snahe získa1 si hlasy a
priazeò "zadubených" volièov.
A podarilo sa mu to, lebo vo¾by
vyhral. Ing. Miroslav Babjak si
myslí, že by sa primátor mal
vzda1 platu 3334 eur mesaène
tým, že uznesenie zastupite¾stva nepodpíše. Tu je jeho list
adresovaný primátorovi a poslancom MsZ:
Vážený pán primátor, vážená
pani poslankyòa, vážený pán
poslanec. Mestské zastupite¾stvo schválilo zvýšenie základného platu primátorovi mesta

Vranov nad Top¾ou Jánovi Raganovi o 40 %. Rozumiem, že
mestské zastupite¾stvo môže
rozhodnú1 o jeho zvýšení až o
70 %. Volili ste pod¾a vás tzv.
zlatú strednú cestu. Rovnako
rozumiem, že robíte to, èo vidíte,
že sa deje aj v okolitých mestách. Ale dá sa na tieto veci pozera1 cez paragrafy, „tradièné
zlozvyky“ a nevníma1, kde žijeme, v akom stave je naše mesto? V meste s takou vysokou
nezamestnanos1ou a tak nízkym priemerným zárobkom je
tento návrh a jeho schválenie
niè iné, len arogancia. Arogancia toho, kto to navrhol, tých, èo
za to hlasovali, a toho, èo to
prijal. Zvýšenie o 950 eur znamená, že z peòazí obyvate¾ov
mesta, pôjde na osobný úèet
Jána Ragana za toto volebné
obdobie navyše minimálne 45
600 €, èiže skoro 1 380 000 Sk.
Primátor mesta, poslanci MsZ
nie sú majitelia mesta. Sú to
správcovia mesta. Mandát máte od obèanov. Máte pocit, že
obèania mesta súhlasia s akýmko¾vek zvýšením platu primátora? Zdá sa Vám plat 2400
€ málo? Alebo to za tie peniaze nechce nikto robi1? Mali ste
to poveda1 pred vo¾bami. Drvivá väèšina obyvate¾ov tohto
mesta môže len sníva# aspoò
o polovici z tohto platu. A
vám sa to zdá málo... Vám to
príde, ako nieèo, v podstate nedôstojné. Pri predstave, že sa
náš primátor bude s1ažova1 kolegom, že ako on vyžije z tohto
platu. Fuj, nedôstojné! Utrpela
by poves1 nášho mesta. Strašná
predstava! Ako by sa asi musel
hanbi1 nezamestnaný èlovek,
tesne pred dôchodkom, že jeho
primátor zarába tak málo... Èo

by si o nás pomysleli? Mohli da1
peniaze na plat primátora a oni
tie peniaze dali na zlepšenie
biednej mestskej infraštruktúry.
No hanba. Báli by sme sa prizna1, že sme z Vranova...
Áno, sú aj na Slovensku obce a mestá, kde obèania neriešia problém platu primátora.
Nie, nie je to o závisti. ¼udia sú
spokojní, že ich mesto nie je zadlžené, že sa rozvíja, že ma vybudovanú základnú infraštruktúru. Je toto náš prípad? Ko¾kokrát sme poèuli, že nie sú peniaze, že obèan musí vydrža1...
A èo tak, solidarita zo strany
volených zástupcov?
Mnohí ste kres1ania, sociálni
demokrati. Aspoò to o sebe vyhlasujete. Mali by ste vedie1, èo
je to solidarita... Alebo ste len
„podnikatelia“ a váš predmet
èinnosti je komunálna politika?
Viem, zvykli ste si. ¼udia pošomrú a zabudnú. Príde ïalší
problém, ïalšie starosti. A možno ani neprídu voli1... Skúšate,
èo sa dá a ko¾ko ešte vydržia...
Vyzývam primátora mesta, aby
nepodpísal uznesenie MsZ o
plate primátora mesta.
(mb)
O stanovisko k tejto výzve
sme požiadali primátora Ragana. Ako v mnohých iných prípadoch, ani tentokrát naò nereagoval. Len z referátu mesta sme
dostali e-mail, že primátor poèas celého uplynulého volebného obdobia poberal plat, ktorý bol pri jeho nástupe do funkcie pod¾a zákona najnižší možný. Jeho výška sa poèas 4 rokov nezmenila. Po schválenom
navýšení sa výška platu primátora dostala na úroveò prijímu,
ktorý v roku 2010 poberal jeho
predchodca. Výška platu, ktorý
poslanci primátorovi schválili, je

porovnate¾ná s platmi primátorov rovnako ve¾kých slovenských miest v mnohých prípadoch aj ove¾a menších obcí.
Skúsme preto veci uvies1 na
pravú mieru: Ragan poèas uplynulých 4 rokov nikdy nepoberal najnižší plat, aký urèuje zákon. Pred komunálnymi vo¾bami v roku 2010 s¾úbil, že keï
bude zvolený za primátora, bude sa naplno venova1 práci primátora za najnižší plat, aký stanovuje zákon. S¾ub však nedodržal. Pracoval aj ako platený
podpredseda PSK a pred 4
rokmi poberal z mesta a z PSK
v prepoète vyše 130 000 Sk.
Poïme k faktom. Ak sa pozrieme na uznesenie zo zasadnutia 33. mestského zastupite¾stva dòa 12. decembra 2013,
poslanci schválili primátorovi
plat 2469 € mesaène. Nebol to
najnižší plat, lebo pod¾a zákona
patrí primátorovi plat vo výške
2,89-násobku priemernej mzdy
v národnom hospodárstve za
predchádzajúci rok. A za rok
2012 bola priemerná mzda v
národnom hospodárstve 805
eur, krát 2,89-násobok predstavuje 2326,45 eura, zaokrúhlene na celé eurá hore je to 2327
eur. Ragan teda nepoberal
najnižší plat aký urèuje zákon, ale vyšší plat o 142 eur
mesaène. Takže tlaèový refereát platený z daní obyvate¾ov
Vranova úmyselne zavádza a
klame? A ak niekto chce prirovnáva1 plat vranovského primátora s platmi primátorov iných
miest, nech sa pozrie napríklad
na plat primátora Žiliny s 88 tisíc obyvate¾mi (viac než celý náš
okres). Primátor Žiliny Igor Choma má o 334 eur nižší plat
než Ragan. Mgr. Ladislav Krivda

PREPRACOVANÝ RAGAN SI NESTÍHA VYBERA DOVOLENKU?
Poslanci Mestského zastupite¾stva vo Vranove na rokovaní
22. januára odsúhlasili primátorovi Vranova Raganovi nielen
tuèný mesaèný plat 3334 eur,
ale aj náhradu platu za 14 dní
(takmer tri týždne) nevyèerpanej dovolenky za rok 2013. Návrh predložil prednosta Mestského úradu Krišanda. Ragan
svoju požiadavku zdôvodnil slovami: Neèerpal som dovolenku,
nakopilo sa to a jednoducho
som to nevyèerpal, bolo ve¾a
povinností. Aj keï som dovolenku si naplánoval, zrušil som
ju... Na prvý poh¾ad by sa zdalo, že Ragan nevedel, èo má

skôr robi1, to¾ko mal povinností.
Opak je však pravda. Ragan sa
ako primátor zdržiaval v meste
len pár dní v týždni. Ïalšie úlohy si mal plni1 ako poslanec
Prešovského samosprávneho
kraja, ale neplnil si ich. Ako poslanec zaradený do Komisie územného plánovania, ochrany
a tvorby životného prostredia
PSK bol zo zákona povinný zúèastòova1 sa zasadnutia komisie, ale pod¾a údajov priamo z
Úradu PSK sa Ragan od septembra 2012 do septembra
2013 ani raz nezúèastnil zasadnutia tejto komisie. Položme
si otázku: Èo potom robil? Aké

úlohy plnil? Vybavoval vari a vybavil investorov do priemyselného parku? Vybavoval a vybavil potrebné projekty z eurofondov zamerané na nevyhnutný
rozvoj Vranova? Vyriešil problémy s rozostavaným zimným
štadiónom? Staral sa, aby bolo
mesto èisté, aby bola na sídliskách pokosená vysoká burina? Prešiel sa niekedy po
Sídlisku 1. mája a po Okulke,
kde sú rozbité chodníky? Riešil
a vyriešil množiace sa s1ažnosti
obyvate¾ov mesta? Pod¾a poznatkov èitate¾ov, Ragan mal
iné priority, kvôli ktorým si nestaèil vyèerpa1 dovolenku. Boli

to viaceré hostiny v súkromných
firmách. My sme ho v roku 2013
videli poèas pracovnej doby na
viacerých súkromných akciách,
napríklad koncom apríla 2013
na hostine v súkromnej firme vo
Vyšnom Žipove.
Ragan v nastúpenom trende
pokraèuje a nevyèerpanú dovolenku má aj za rok 2014. Podotýkame, že obèania nedávajú
poslancovi èi primátorovi mandát nato, aby sa v pracovnej
dobe zúèastòoval súkromných
radovánok a hostín. A prepláca1
mu ešte aj nevyèerpanú dovolenku vyzerá ako silná arogancia moci. Mgr. Ladislav Krivda

