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DOBRÁ SPRÁVA PRE STAROSTOV A PRIMÁTOROV NA SLOVENSKU:

VEREJNÉ FINANCIE MÔŽETE DRANCOVA!
Starostom a primátorom slovenských obcí a miest niè nebráni tomu, aby zaèali naklada
s obecnými peniazmi, ako sa
im zachce. Môžu uzatvára fiktívne zmluvy, plati desatisíce
eur za nepotrebné tovary a
služby, skrátka môžu drancova
obecné a mestské pokladnice
pod¾a svojej vôle. A vôbec na
to nepotrebujú súhlas poslancov obecného èi mestského zastupite¾stva vo forme riadne prijatého uznesenia. Ak si niekto
myslí, že takéto konanie je protizákonné a starosta èi primátor
sa za šafárenie s peniazmi daòových poplatníkov musí zod(vd)
poveda pred orgánmi èinnými
v trestnom konaní a musí za to
Vranovský primátor podpísal dve zmluvy na nájom kosaby aj potrestaný, mýli sa. Nejde
èiek
aj v zime za 73 tisíc eur. Jednu zmluvu (za nájom
o trestný èin! Môže to by okosaèiek v decembri) aj zaplatil. Ako dopadlo vyšetrovanie?
neskorený prvoaprílový žart, ale
uznesenie v tomto zmysle vydal
vyšetrovate¾ oddelenia vyšetrovania odboru kriminálnej polície Okresného riadite¾stva Policajného zboru vo Vranove. A s
takýmto uznesením sa stotožnila aj Okresná prokuratúra vo
Vranove. O èo vlastne ide? Vysvetlíme si to poporiadku.
VE¼KÉ KOSENIE TRÁVY
POÈAS VIANOC
A NA SILVESTRA
Primátor Vranova Ing. Ján
Ragan uzatvoril 2. decembra
2013 zmluvu so spoloènosou
Vranovské mestské služby na
nájom kosaèiek na dva týždne
od 15. do 31. decembra 2013
za sumu 1000 eur. Eseroèka
mestu nájom kosaèiel vyfakturovala a mesto sumu 1000
eur zaplatilo. Takúto zmluvu by
neuzatvoril ani hlupák, veï v
druhej polovici decembra ko-

saèky nikto nepotrebuje. V tom
èase je na severnej pologuli
obdobie vegetaèného pokoja a
tráva nerastie, teda ju netreba
ani kosi. Vedia to už deti predškolského veku, ale Ing. Ján
Ragan ako absolvent Vysokej
školy po¾nohospodárskej v Nitre si kosaèky na Vianoce prenajal, zmluvu podpísal a 1000
eur z mestskej kasy zaplatil!
DRUHÝ POKUS
ZA 72 000 EUR
Primátor Ragan sa po tomto
prvom pokuse rozhodol pre ešte smelší krok a pre ove¾a vyššiu sumu. Dòa 31. decembra
2013 podpísal ïalšiu zmluvu o
nájme kosaèiek na obdobie od
1. januára 2014 do 31. decembra 2015, a to za neuverite¾ných 72 000 eur. Ide o poriadne vysoké predraženie, lebo v
tom èase sa takéto stroje, ale
celkom nové a so zárukou, dali

v obchode kúpi približne za
5400 eur aj s DPH. Bez DPH
by boli ešte lacnejšie. Aj v tomto prípade sa primátor Ragan
ako po¾nohospodársky odborník s titulom inžinier rozhodol
kosi verejné priestranstvá v
zimných mesiacoch. Aspoò tak
to vyznelo zo zmluvy.
HLÚPE ROZHODNUTIE
MALI ODOBRI
POSLANCI MsZ
Keï sa zmluva o nájme kosaèiek za 72 000 eur objavila na
internete, všimli si ju viacerí Vranovèania a voèi takémuto drancovaniu verejných financií pár
mesiacov pred vo¾bami do orgánov samosprávy obcí vyjadrili protest. Podnetom sa zaèal
zaobera vyšetrovate¾ OR PZ
vo Vranove. Keï sa o zaèatí vyšetrovania dozvedel primátor
Ragan, zrejme si uvedomil absurditu svojho konania a zaèal
podnika kroky na svoju obranu. Pol roka po podpise zmluvy, presne 26. júna 2014, zvolal mestské zastupite¾stvo a
poslancov informoval, že je potrebné rieši nevyplatené preplatky 391 rodinám za rok 2010
vo výške 59 319,33 eura. Takúto sekeru totiž zanechal Mestský bytový podnik (riadený primátorom a poslancami), ktorý
sa vedenie mesta rozhodlo posla do likvidácie.
SEKERU ESEROÈKY
MALO ZAPLATI MESTO
V snahe zakamuflova svoje
absurdné konanie, primátor Ragan pol roka po podpise zmluvy
predložil poslancom návrh, aby
schválili odplatné postúpenie nevyplatených preplatkov spoloè(Pokraèovanie na 2. strane)
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nosou Vranovské mestské služby. Tým sa pod¾a neho mali
zmluvy o nájme kosaèiek legalizova a dlžnú sumu by tak nepriamo zaplatilo mesto. Medzi
poslancami sa nenašiel jeden
èlovek, ktorý by takýto návrh odmietol ako scestný. Nenašiel sa
nikto, kto by chcel zmluvy vidie.
Poslancom MsZ neboli predložené na schválenie nájomné zmluvy ani ich obsah!
NAMIESTO TRESTU
VYSOKÝ PLAT
Medzi poslancami sú viacerí
podnikatelia. Aj s titulom inžinier. Najmä od nich sa oèakávalo, že takýmto zmluvám dajú
stopku. To preto, lebo ak by oni
vo svojej podnikate¾skej èinnosti vykázali neopodstatnené a
nelogické náklady, daòová kontrola by ich neuznala a museli
by za to draho zaplati. Draho
zaplatila napríklad ministerka
zdravotníctva Zvolenská za predražený nájkup CT prístroja. A s

òou padli aj ïalší vysoko postavení funkcionári. Napriek tomu,
že k predaju CT prístroja nedošlo. Vranovský primátor nielenže z tejto kauzy zatia¾ vyšiel bez
potrestania, ale poslanci mu
dokonca zvýšili plat na 3334
eur mesaène. Má teda vyšší
plat, než primátor Košíc!
TISÍC EUR VRAJ NIE JE
ŽIADNA ŠKODA
Keï sa o kauzu zaèal zaujíma vyšetrovate¾, primátor Ragan z obavy pred trestným stíhaním druhú zmluvu k 31. júlu
2014 ukonèil. Vo výpovedi uviedol, že aj zamestnanci mestského úradu si uvedomili, že takýto postup nie je celkom štandardný. Vyšetrovate¾ to zrejme
za štandardné považoval, lebo
obvinenie zo zneužitia právomoci verejného èinite¾a a porušovania povinnosti pri správe
cudzieho majetku odmietol.
Proti uzneseniu bola podaná
sažnos, boli vypoèutí viacerí
poslanci a aktéri. Uznesením

Okresného súdu Vranov bol ustanovený za opatrovníka jeden
z poslancov MsZ, ktorý vo výpovedi potvrdil, že MsZ nebolo oboznámené s obsahom nájomných zmlúv. Prehlásil však
tiež, že mesto si neuplatòuje náhradu škody, lebo mu žiadna
škoda nevznikla... Tu je potrebné oponova, lebo vyplatením
1000 eur za nájom kosaèiek od
15. do 31. decembra bola mestu spôsobená škoda. Mesto v
tom èase kosaèky nepotrebovalo. Šlo o fiktívnu zmluvu v snahe
tunelova mestskú kasu, èo vyplynulo aj z výpovede úèastníkov. Dodajme, že na 1000 eur
musia dvaja ¾udia v okrese ažko pracova takmer dva mesiace.
VYŠETROVATE¼
ROZHODOL, ŽE:
Sažnos proti odmietnutiu podania sa znova dostala k tomu
istému vyšetrovate¾ovi OR PZ.
Ten rozhodol, že: V tomto konkrétnom prípade mám zato, že
konaním primátora mesta Vra-

nov nad Top¾ou spoèívajúcom
v podpise predmetnej nájomnej
zmluvy nemohlo dôjs k porušeniu Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Top¾ou è. 195/2013, nako¾ko predmetom nájomných
zmlúv uzatvorených medzi mestom Vranov nad Top¾ou a spol.
Vranovské mestské služby, s. r.
o., nebol majetok mesta, ale
majetok spoloènosti Vranovské mestské služby, ktorú zastupoval jej konate¾. V koneènom
dôsledku nebol zo strany štatutára spol. Vranovské mestské
služby porušený èl. 1 ods. 4 Zásad hospodárenia, lebo spoloènos hospodárila so svojím vlastným majetkom, a nie s majetkom mesta...
A keïže proti takému verdiktu
nenamietala ani okresná prokuratúra, celou kauzou by sa mal
zaobera generálny prokurátor.
Ak ten potvrdí správnos konania
Jána Ragana, starostovia a primátori môžu zaèa drancova obecné peniaze. (Ladislav Krivda)

