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ÈÍM SA RIADI PRIMÁTOR?
Primátor Vranova pod¾a vyjadrenia poslanca PhDr. Jozefa
Barana (Smer-SD) porušuje rokovací poriadok MsZ. Na zasadnutí MsZ vo štvrtok 25. júna
chcel poslanec v bode Rôzne
požiada, o vystúpenie. Primátor
bod otvoril a rokovanie prebiehalo o troch témach, ktoré boli
zastupite¾stvu predložené vopred písomnou formou. Po ukonèení tretej témy sa poslanec
Jozef Baran síce prostredníctvom hlasovacieho zariadenia
hlásil o slovo, avšak primátor
mu slovo nedal s odôvodnením, že rozprava je už ukonèená, lebo sa o slovo neprihlásil.
Primátor neakceptoval ani slovnú výzvu poslanca, že chce vystúpi,, a rozpravu ukonèil bez
hlasovania.
Naša redakcia podnet odstúpila na vyjadrenie primátorovi,
ale odpoveï dostala len od zamestnankyne úradu. Tá uviedla, že pri schva¾ovaní programu
rokovania MsZ dòa 25. júna
2015 poslanec PhDr. Baran
nenavrhol v rámci bodu rôzne
doplnenie programu o bod, ktorý chcel prerokova,, tak ako to
urobili dvaja poslanci. V rámci
rokovania bodu rôzne PhDr.
Baran nebol elektronickým hlasovacím zariadením prihlásený
do diskusie. Keïže nikto nebol
prihlásený do diskusie, rozprava bola ukonèená...
Poslanec Jozef Baran v reakcii upozoròuje, že primátor
porušil rokovací poriadok, lebo

v bode Rôzne je možné vystúpi, aj poslancom, ktorí sa do
diskusie vopred písomne neprihlásili. Pod¾a èlánku 5 Rokovacieho poriadku MsZ ods. 20,
úèastníci sa môžu hlási o
slovo, kým sa neodhlasoval
koniec rozpravy. Zároveò upozornil na ods. 19 rokovacieho poriadku, ktorý uvádza, že
ak primátor neudelí slovo poslancovi, stráca právo vies, zasadnutie MsZ. Pod¾a poslanca
Jozefa Barana, toto nie je ojedinelý prípad, keï primátor porušil rokovací poriadok a rozpravu ukonèil bez hlasovania!!!
Poslanec PhDr. Baran dodal,
že na rokovaní MsZ je preto vyèlenený tento bod, aby poslanci
mali priestor na vyjadrenie názorov a požiadaviek volièov. V
úmysle chcel vystúpi, a navrhnú, toto uznesenie: MsZ žiada
prednostu MsÚ pripravi, podkladové materiály na vytýèenie
koridoru pre cyklotrasu spájajúcu Mesto Vranov nad Top¾ou s
Domašou. Zmyslom tohto návrhu bolo, aby Mesto Vranov nad
Top¾ou bolo v prípade vyhlásenia výzvy na èerpanie prostriedkov z eurofondov pripravené
bez prie,ahov na takúto výzvu
reagova,.
Poznamenajme len, že primátor Vranova s platom vyše
3300 eur (vyšším, než má primátor Košíc) a s ïalšími výhodnými benefitmi z rozpoètu mesta, by mal rešpektova, rokovací
poriadok, ktorý sám podpísal. (r)

