VRANOVSKÉ NOVINY 18. januára 2016

2. strana

PLAT
PRIMÁTORA BY MAL ODZRKAD¼OVA ROZVOJ MESTA
Poslanci Mestského zastupi- poplatky (napr. príjmy za opa- vania obèanov, prostriedky na aj výdavkovej èasti musí by2 v
te¾stva vo Vranove na svojom
zasadnutí v utorok 12. januára
schválili rozpoèet na rok 2016 v
objeme 20 183 600 eur. Predpokladá sa, že mesto dostane
z podielových daní (daò z príjmov fyzických osôb pod¾a poètu obyvate¾ov) 6 710 000 €, na
dani z nehnute¾ností vyberie
740 000 €, na daniach za psa,
za hracie automaty a iné špecifické služby 126 000 €, na
poplatkoch za komunálny odpad 595 000 €, nedaòové príjmy z vlastníctva majetku a iných poplatkov majú predstavova2 1 924 000 €, za prenájom
pozemkov chce mesto získa2
58 000 €, za prenájom budov a
garáží 907 400 eur, za administratívne poplatky (na matrike, za
povolenie stavby, z reklamy a
pod.) 225 000 €, pokuty a penále majú naplni2 mestský rozpoèet sumou 21 000 €, ostatné

trovate¾skú službu, z tržnice, za
cintorínske služby, poplatky za
kluby detí a za MŠ) sú rozpoètované na 552 000 €, ostatné
príjmy (vý.ažok z lotérií a hracích automatov, staré poh¾adávky) 26 500 €, úroky z vkladov 1000 €, granty z úradu práce, na èinnos2 matriky, stavebného úradu, na prenesené kompetencie v školstve, zo Štátneho fondu rozvoja bývania, dotácia pre Zariadenie pre seniorov a podobne, úvery zo Štátneho fondu rozvoja bývania na
výstavbu dvoch bytových domov na Rodinnej oblasti a na
sídlisku Lúèna v celkovom objeme 1 622 700 €, atï. S kapitálovými príjmami mesto v podstate ani nepoèíta.
Výdavky z mestského rozpoètu tvoria celý rad tabu¾kových
položiek od reprezentácie mesta doma aj v zahranièí, informo-

propagáciu a marketing, mestskú políciu, cez poplatky za
zber, odvoz a likvidáciu tuhého
komunálneho odpadu, údržbu
ciest, vzdelávanie, sociálne
služby, až po podporu športu a
kultúry. Na administratívu Mestského úradu je v rozpoète vyèlenených celkom 1 357 700 €
(o 140 500 € viac než vlani),
avšak o tom, ko¾ko ¾udí je na
Mestskom úrade vo Vranove
zamestnaných, to nevedia ani
samotní poslanci, lebo v rozsiahlych materiáloch, ktoré pre
poslancov pripravil primátor so
zamestnancami úradu, takýto
údaj nie je uvedený. Naša redakcia chcela v minulosti poèet
zamestnancov a služobné kontakty na nich uverejni2, v zmysle
zákona o slobode informácií o
to požiadala úrad, ale z úradu
dostala zamietavú odpoveï.
Rozpoèet mesta v príjmovej

zmysle zákona vyrovnaný. Ve¾kým otáznikom je však ïalší
rozvoj Vranova, lebo z rozpoètu
nie je známy napríklad osud
zimného štadióna, naplnenie
priemyselného parku investormi, pokraèovanie rekonštrukcie
centra mesta (tieto iniciatívy
mal terajší primátor vo svojom
volebnom programe) a ïalšie
nevyhnutné rozvojové programy. Do mestského rozpoètu sa
nalieva množstvo peòazí. Pre
porovnanie, mesto Hanušovce
disponuje rozpoètom len na
úrovni 2,9 milióna €, má len
zlomok zamestnancov, ale v
meste vidno iniciatívu. Cez víkend tu odovzdali do užívania
Malý kaštie¾, ktorý sa im podarilo opravi2 pomocou eurofondov. Je preto nepochopite¾né,
že primátor Vranova eurofondy
plne nevyužíva, no zato poberá
mesaène 3334 € a iné príjmy.

