GAZDUJÚ OD BUKA DO BUKA?
Zdá sa, že na Mestskom úrade vo Vranove šafária s peniazmi daòových poplatníkov
od buka do buka. O neporiadku
s nájomným nebytových priestorov vo vlastníctve mesta už
bola verejnos Vranovskými novinami informovaná, rovnako o
nájme kosaèiek za 73 tisíc eur,
tiež o nevyplatenej sekere verite¾om zo strany Mestského
bytového podniku, ktorý nakoniec skonèil v likvidácii, ale aj o
ïalších prehmatoch vedenia
mesta. Sústavne sa objavujú nové a nové prípady zlého gazdovania. Náš èitate¾ upozoròuje,
že v mestskej kase chýbajú aj
peniaze, ktoré boli požièané Vranovským mestským službám
(VMS) ako nástupníckej spoloènosti s ruèením obmedzeným
po skrachovanom Mestskom
bytovom podniku. Zmluvu o poskytnutí návratnej finanènej výpomoci z rozpoètu Mesta Vranov nad Top¾ou podpísal primátor Ragan a konate¾ spoloènosti VMS ešte 29. júna 2012.
Predmetom zmluvy je poskytnutie návratnej finanènej výpomoci do výšky 50 000 € na materiálno-technické vybavenie a
preklenutie obdobia do finanènej samostatnosti spoloènosti.
Príjemca návratnej finanènej
výpomoci sa zaviazal dotáciu z
mesta vráti najneskôr do 31.
decembra 2013. Pri overovaní
plnenia tejto zmluvy sme zistili,
že pre VMS bola poskytnutá
dotácia 650 €. Pod¾a hlavnej
kontrolórky Ing. Márie Cinge¾ovej, uvedená èiastka bola použitá na zaplatenie faktúry Extratechu za nákup krovinorezu z
roku 2012. Pôžièka doteraz nebola mestu vrátená, lebo VMS
nedisponovali žiadnymi finan-

ènými prostriedkami. Otázkou
teda je, aký význam malo založenie tejto mestskej spoloènosti
s ruèením obmedzeným, ak nevyvíja èinnos a nie je schopná
vráti ani takúto sumu? Kosaèku
si vystavili vo výklade, alebo s
òou aj kosia? Mohli by s òou aj
kosi a tým aj zarába peniaze,
veï mesto Vranov je opä zarastené vysokou burinou. Alebo
iný prípad, na ktorý bola naša
redakcia upozornená. Dòa 14.
mája 2015 podpísal primátor
Ragan objednávku na kúpu
krovinorezu typu S 154 za 850
€ s DPH. Pritom krovinorez rovnakej znaèky bolo v tom èase
možné kúpi v inom obchode za
602,28 € a v ïalšom obchode
za rovných 649 €. Z toho vyplýva, že mesto zaplatilo za krovinorez o vyše 200 eur viac, teda šlo o predraženie o viac než
30 %. Na prvý poh¾ad, najmä v
porovnaní s predraženým nájmom kosaèiek za 73 tisíc eur èi
v porovnaní s platom primátora
vyše 3300 eur mesaène ide o
zanedbate¾nú sumu, ale aj toto
o nieèom svedèí. Ak by takto
gazdovali obyèajné rodiny, vyšli
by na psí tridsiatok.
Primátor na podnet nereagoval, len zamestnanec odpovedal, že mesto nenakupuje cez
internet, ktorý je èasto zavádzajúci a je problém so servisom,
preto v užšom výbere porovnalo dve renomované znaèky
na trhu a objednalo cenovo najvýhodnejšiu ponuku pre urèitý
stupeò nároènosti.
Zdôvodni sa dá všetko, ale
dôležité je, že keï už mesto
kúpilo drahšiu kosaèku pre vyšší stupeò nároènosti, malo by ju
aj využíva na kosenie a kosi
èastejšie...
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