PRIMÁTOR RAGAN NEREŠPEKTUJE UZNESENIE
Vranovský primátor Ján Ragan
ignoruje uznesenie Mestského
zastupite¾stva vo Vranove z 23.
apríla tohto roku, v ktorom mu
poslanci uložili zvola# do 20.
mája 2015 verejné zhromaždenie. Ragan na òom mal pre verejnos# zabezpeèi# odborný výklad k problematike spracovania elektroodpadu firmou Plasma energy v priemyselnom parku Ferovo, s dôrazom na vysvetlenie dopadov na životné
prostredie. Zámer vybudova#
plazmovú spa¾ovòu v bezprostrednej blízkosti sídliska Lúèna a sídliska Juh už nieko¾ko
mesiacov posudzuje ministerstvo životného prostredia, ale
obyvatelia dotknutého územia
doteraz neboli dostatoène informovaní o vplyvoch na životné prostredie. Riadne uznesenie o zvolaní verejného zhromaždenia podpísal sám primátor, a teda ho mal v zmysle
zákona o obecnom zriadení aj
zabezpeèi#, ale nestalo sa tak a
do dnešného dòa nebolo verejné zhromaždenie k tak dôležitej
otázke zvolané. Obyvatelia Vranova aj širšieho okolia majú
vážne obavy, že vybudovaním
plazmovej spa¾ovne ako dostatoène neoverenej technológie
na spracovanie nebezpeèného odpadu sa ešte viac znehodnotí životné prostredie v tzv.
trojuholníku smrti. V okolí Vranova je viacero environmetálnych zá#aží z minulosti, ktoré je
potrebné odstráni#, nie budova#
tu zdroje ïalšieho zneèistenia!
Je preto namieste otázka: Ide

zo strany primátora o aroganciu moci, alebo nevedomos#?
Veï pod¾a èlánku 44 Ústavy SR
každý má právo na priaznivé
životné prostredie. Pod¾a èlánku 45 každý má právo aj na
vèasné a úplné informácie o
stave životného prostredia, o
príèinách a následkoch tohto
stavu. A pod¾a èlánku 32 najvyššieho zákona SR, obèania
majú právo postavi# sa na odpor proti každému, kto by odstraòoval demokratický poriadok základných ¾udských práv
a slobôd uvedených v ústave.
Primátor Ragan svoj odmietavý postoj voèi zvolaniu verejného zhromaždenia poslancom ani verejnosti dostatoène
nevysvetlil. Len prednosta úradu Krišanda zaslal poslancom
list, v ktorom ich informoval, že:
Primátor má záujem informova
obèanov o problematike plasmového spracovania elektroodpadu v priemyselnom parku
a hlavne odborne prezentova
vplyv na životné prostredie...
Prednosta sa odvoláva na list
firmy Plasma energy ako investora, ktorý sa ospravedlnil z úèasti na predpokladanom verejnom zhromaždení s odôvodnením, že k problematike sa už
uskutoènil seminár pre odbornú verejnos# a poslancov (avšak obyvatelia o tom neboli
dostatoène informovaní, poz.
red.), že firma bola potešená úèas#ou zástupcov obyvate¾ov,
ktorí vyjadrili pozitívny postoj k
navrhovanej èinnosti a že niekedy zaèiatkom júna dostane

mesto správu z ministerstva a
potom môže zvola# verejné zhromaždenie. V liste nie je uvedené žiadne meno, kontaktná
oso-ba ani telefónny kontakt.
Obyvatelia Vranova si môžu
položi# otázku: Kto riadí mesto?
Poslanci MsZ s primátorom, alebo súkromná firma? Ak je pre
primátora Ragana dôležitejší list
investora, než ústavné práva
obyvate¾ov mesta (z ktorých
daní je on platený), než platné
uznesenie poslancov Mestského zastupite¾stva vo Vranove,
tak potom na mestskom magistráte nieèo poriadne zapácha.
Primátor Ragan ako štatutár
mesta zamestnáva približne 80
jemu zväèša oddaných pracovníkov (nepohodlných ¾udí zo zamestnania prepustil), platí právnikov... Vyštudoval síce po¾nohospodárske inžinierstvo, ale
poèas uplynulých viac než štyroch rokov mal dostatok èasu
dôsledne sa oboznámi# s fungovaním obecnej samosprávy.
Túto povinnos# mu ukladá aj §
13 zákona o obecnom zriadení,
ktorý v ods. 12 uvádza, že primátor si prehlbuje vedomosti
potrebné na výkon tejto funkcie.
Mal by dôsledne rešpektova#
zákony, resp. mal by si necha#
poradi# od skúsených zamestnancov, ale ako vidie#, dopúš#a
sa jednej chyby za druhou. Za-

tia¾ mu poslanci (súèasní aj v
predošlom volebnom období)
chyby tolerovali, dokonca mu
pred pár mesiacmi zvýšili mesaèný príjem na vyše 3300 eur
plus ïalšie významné benefity
(zarába viac, než primátor Košíc), ale pohár trpezlivosti zrejme pretiekol. V piatok 29. mája
bola totiž Raganovi doruèená
žiados# 23 z celkového poètu 25
poslancov o zvolanie mimoriadneho Mestského zastupite¾stva
vo Vranove, na ktorom sa budú
zaobera# nesplneným uznesením z 23. apríla o zvolaní verejného zhromaždenia. Poslanci
by mu na rokovaní mali pripomenú# s¾ub, ktorý zložil pri preberaní dôležitej funkcie primátora: "S¾ubujem na svoju èes a
svedomie, že budem riadne
plni svoje povinnosti, ochraòova záujmy obce a Slovenskej
republiky, Ústavu Slovenskej
republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem
pri výkone svojej funkcie starostu uplatòova pod¾a svojho najlepšieho vedomia a svedomia."
Dodávame ešte, že v zmysle
§ 12 zákona o obecnom zriadení, ak o zvolanie MsZ požiada
aspoò tretina poslancov, primátor ho zvolá najneskôr do 15
dní od doruèenia žiadosti na
jeho konanie. Ladislav Krivda

PETÍCIA PROTI SPA¼OVNI
Proti výstavbe plazmovej spa¾ovne nebezpeèného odpadu v
priemyselnom parku Ferovo v
blízkosti sídliska Lúèna a sídliska Juh vo Vranove je už vyhlásená petícia s týmto textom na
petièných hárkoch: Podpisom
dávam najavo svoj nesúhlas
s projektovým zámerom a
realizáciou Zhodnocovanie

elektroodpadu plazmovými
procesmi na území mesta
Vranov nad Top¾ou. Kontaktnou osobou pre styk s orgánmi
verejnej správy je poslanec
MsZ vo Vranove, riadite¾ Úradu
práce, sociálnych vecí a rodiny
vo Vranove Ing. ¼ubomír Lukiè,
adresa: Duklianskych hrdinov
1210/22, 093 01 Vranov n. T.

VE¼KÝ POPLACH NA ÚRADE
Je piatkové popoludnie 29. mája. Väèšina ¾udí už premýš¾a,
ako príjemne strávi víkendove dni. Bude nejaká grilovaèka
alebo aspoò hostinka? Podobné problémy trápia aj niektorých
zamestnancov MsÚ vo Vranove, alebo aspoò jeho vrchnos,
keï sa zrazu rozozvuèia interné sirény a nastáva najvyššia
pohotovos. Èo sa deje? Zamestnaci bezhlavo pobehujú po
úrade a v kancelárii Najvyšieho sa schádza krízové kolégium.
Na MsÚ bola doruèená žiados o mimoriadne zastupite¾stvo
oh¾adom ¾uïmi nechcenej spa¾ovne, a verte, podpísalo ju 23
poslancov. Treba rýchlo kona!!! A tak po hodine práce primátor vydáva na internetovú sie vyhlásenie, že nie poslanci,
ale vlastne ON chce zastupite¾stvo oh¾adom spa¾ovne, lebo
ako sa doslovne píše: "Ja - primátor a mestský úrad sme
tu pre obèanov". To sa museli dos natrápi , kým dali dohromady toto posolstvo. Jedno je však isté, pán primátor, ¾ady sa
pohli. A nezachráni to ani toto vyhlásenie. A odporúèame Ti,
aby si rozbehol aj svoju vlastnú petíciu proti spa¾ovni, lebo
poslanci a obèania to už urobili. Tak ve¾a zdaru! Èitate¾ VN

