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PRVÝ POKUS O ZNÍŽENIE PLATU PRIMÁTORA NEPREŠIEL
Plat primátora by mal odzrkad¾ova rozvoj mesta. To hádam nikto nespochybòuje. Zaslúži si primátor Vranova mesaèný plat 3334 eur a ïalšie
príplatky (plus odmeny a príjmy
z PSK), keï rozvoj mesta dlhé
roky stagnuje? Pred vo¾bami
volièom s¾úbil pokraèova v rekonštrukcii centra, dokonèi zimný štadión, pomôc vytvára pracovné miesta v prázdnom priemyselnom parku, využíva eurofondy a prostriedky z PSK, ale
aká je realita? Tu sú slová zbytoèné. A pritom roène disponuje
sumou vyše 20 miliónov eur, na
ktoré sa mu skladajú obyvatelia
mesta. Po šesroènej stagnácii
rozvoja Vranova sa èas vranovských poslancov na prvom
tohtoroènom zasadnutí MsZ

rozhodla primátorovi zníži plat,
a to cez úpravu nákladov na
administratívu v schva¾ovanom
mestskom rozpoète. V návrhu
na rozpoèet pre rok 2016 totiž
primátor predložil (cez zamestnanca MsÚ) zvýšenie rozpoètu
na administratívu z 554 900 €
na 620 000 €, teda o 65 100 €
viac. Poslanec Lukiè voèi takému rozpoètu oponoval a navrhol zníži náklady na administratívu o 24 000 € a tieto peniaze presunú na rozvojové projekty. Primátor zaèal na poslancov slovne útoèi a tvrdil, že ak
mu neschvália vyššiu sumu na
administratívu, bude to znamena zníženie platov zamestnancov mesta a možno aj prepúšanie. Ale ko¾ko ¾udí zamestnáva, to tají. Poslanec Top¾anský

mu oponoval prepoètom, že úrad môže bez problémov zvýši
mzdy zamestnancom o 4 %
(ako v štátnej správe), teda o 22
200 €, a ešte mu zostane rezerva 18 000 €. Primátor poslancov presviedèal, že ïalšie peniaze potrebuje na dohody o
vykonaní práce (na roznášanie
oznámení o vyrubení dane a
poplatkov a podobne) a na ïalšie výdavky. A niektorých poslancov aj presvedèil nato¾ko,
že náklady na administratívu
boli pri závereènom hlasovaní
o rozpoète potvrdené na sumu
620 000 €. Za zníženie nákladov na administratívu hlasovalo z celkového poètu 24 zúèastnených poslancov 11, a to
B¾acha, Lenková, Ondrušová,
Šesták, Baran, Hurná, Molèan,

Lukiè, Top¾anský, Tropp a Pribula. Proti návrhu hlasovalo 5
poslancov, a to Bella, Fedor,
Koèiš, Mudrák a Pidaný. Keïže
poslanci Košalko, Lapèák, Strmeò, Štefanko, Tkáè, Antolíková, Bradovková a Jenèo sa hlasovania zdržali, návrh nebol
prijatý. Zaujímavé je, že takýto
nekresansky vysoký plat podporili poslanci KDH. Ale to ešte
neznamená, že sa v MsZ nenájde dostatoèný poèet hlasov
na úpravu platu primátora, a to
možno už na najbližšom zasadnutí MsZ. Ušetrilo by sa dos aj
na zvýšenie platov zamestnancov mesta o viac než len o 4 %.
Veï pod¾a neoficiálnych údajov
je priemerný plat zamestnanca
MsÚ 630 €. A primátor má päkrát vyšší príjem. Dokedy? (da)

