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OTVORENÝ LIST STAROSTOM A PRIMÁTOROM V ZDRUŽENÍ MIEST A OBCÍ VRANOVSKÉHO REGIÓNU

RADOVAN KAPRA¼ ODMIETA ÚÈAS NA SNEME V HOLÈÍKOVCIACH
Rada Združenia miest a obcí
Vranovského regiónu (ZMOVR)
zvolala na štvrtok 17. marca v
poradí 27. snem tejto organizácie. Kona sa má v kultúrnom
dome v Holèíkovciach. Okrem
zhodnotenia èinnosti ZMOVR
starostovia obcí združení v tejto
organizácii majú prerokova
návrh na zmenu stanov ZMOS,
zvolia delegátov na celoštátny
snem ZMOS a oboznámia sa s
projektom DCOM. Proti zvolaniu snemu ZMOVR do Holèíkoviec protestuje starosta Kvakoviec Mgr. Radovan Kapra¾ otvoreným listom zaslaným starostom a médiám v tomto znení:
Vážené kolegyne, kolegovia,
podobne ako Vám, tak aj mne
bola doruèená pozvánka na 27.
snem ZMOVR, ktorý sa má uskutoèni dòa 17. marca v Kultúrnom dome v obci Holèíkovce. Výber miesta, kde sa má
snem uskutoèni, považujem za
nevhodný z nasledujúceho dôvodu. Pod obec Holèíkovce patrí ve¾ká èas významnej rekreaènej oblasti Domaša, ktorú
majú v ob¾ube nielen naši miestni obyvatelia, ale aj zahranièní
turisti. Všetci sme oèitými svedkami toho, ako táto pekná, kedysi ob¾úbená a turistami hojne
navštevovaná rekreaèná oblas
v posledných rokoch hlboko upadla. V strediskách Eva a Monika doslova zastal èas a prirovnal by som ich k ukrajinskému Èernoby¾u, kde schátrané
verejné priestranstvá pripomínajú zašlú slávu mesta a život
v òom. Poukazujú aj na to, èo
dokáže èlovek, ak sa správa
nezodpovedne voèi sebe, svojim spoluobèanom a budúcim
generáciám. Rekreaèné strediská Eva a Monika spadajúce
pod obec Holèíkovce považujem za Èernoby¾ nášho Vranovského okresu. Neporiadok, odpadky, zlé vzahy medzi vedením obce a obèanmi, poslancami, chatármi, podnikate¾mi a úpadok vo všetkých sférach verejného aj kultúrneho života. Za
toto všetko nesie podstatnú
mieru zodpovednosti vedenie
obce Holèíkovce, ktorým je dlhé
roky starosta obce a náš kolega Mgr. Michal Flešár. V našom regióne máme aj iné dediny, ktoré môžu ís príkladom
ostatným. Spomeniem napríklad obec Hlinné, ktorá bola vyhlásená Za najkrajšiu dedinu
na Slovensku, alebo obec Vyšný
Kazimír, kde je úplne nový rekreaèný areál a je ukážkovým

príkladom spolupráce medzi
samosprávou a súkromným
sektorom. Pozitívnych príkladov
by sme v našom okrese našli
ove¾a viac. Vybra však za miesto snemu všetkých obcí Vranovského regiónu obec Holèíkovce považujem za „úplné odtrhnutie sa od reality“ a je to
výsmech pre normálne zmýš¾ajúcich ¾udí. Je to podobné, ako
keby zástancovia jadrovej energetiky zvolali svoj snem do
mesta Èernoby¾. Vážené kolegyne a kolegovia, treba si otvori oèi a vidie realitu. Úèas na
sneme zvolanom do obce Holèíkovce by mohla by zo strany
verejnosti chápaná aj ako vyjadrenie našej podpory voèi vedeniu obce, ktoré voèi ¾uïom
èastokrát demonštruje svoju
silu rôznymi nevhodnými spôsobmi a zodpovedá za úpadok
kedysi ob¾úbenej rekreaènej
oblasti. Ja odmietam robi svojou úèasou „kulisu“ takýmto ¾uïom. Aj preto sa uvedeného
snemu v obci Holèíkovce nezúèastním. S úctou Mgr. Radovan
Kapra¾, starosta obce Kvakovce
O nedobrých vzahoch vedenia Holèíkoviec s chatármi, ale
aj samotnými obyvate¾mi obce
naša redakcia viackrát informovala, naposledy 15. februára
2016 pod titulkom Obec Holèíkovce èelí podozreniam z podvodu. V rovnakom vydaní Vranovských novín bolo aj stanovisko troch poslancov Obecného zastupite¾stva v Holèíkovciach, ktorí sa pod tlakom zo
strany starostu rozhodli odstúpi z funkcií. Vzh¾adom na tieto
a ïalšie skutoènosti sa zvolanie snemu do Holèíkoviec dá
chápa ako podpora starostovi
zo strany ZMOVR, èo sa v oèiach niektorých ¾udí môže javi
ako arogancia moci.
Naša redakcia dala priestor
na vyjadrenie viacerým subjektom, medzi inými aj starostovi
Holèíkoviec Mgr. Michalovi Flešárovi a predsedovi ZMOVR,
starostovi Dlhého Klèova Andrejovi Kulikovi. Kvôli otvorenému listu sa vo štvrtok 3. marca
zišla Rada ZMOVR na mimoriadnom zasadnutí, na ktorom
zaujala nasledovné stanovisko:
Rada ZMOVR v zmysle Stanov
združenia èl. 14 je výkonným
orgánom združenia a riadi èinnos združenia medzi zasadnutiami snemu. Ïalej v zmysle citovaného èlánku ods. 5 písm.
a/ Rada združenia zodpovedá
za obsahovú a organizaènú prí-

pravu a zvolávanie snemu združenia. Rada tak konala aj na
svojom 7. zasadnutí a svojím
uznesení è. 7/2016 zo dòa 19.
2. 2016 zvolala 27. snem ZMOVR na deò 17. 3. 2016 do obce
Holèíkovce. Radu viedla zvola
snem do tejto obce aj skutoènos, že v tejto èasti nášho regiónu sa ešte žiadny snem nekonal. Nako¾ko je starosta tejto
obce aj aktívnym èlenom Rady
združenia a predsedom MR
Domaša, Rada združenia bez
pripomienok schválila deò a
miesto konania snemu. Treba
zdôrazni, že obec má aj na konanie snemu vytvorené podmienky. Nako¾ko starosta obce
Kvakovce vo svojom liste hovorí o tom, že obec Holèíkovce
vlastní ve¾kú èas rekreaènej
èasti Domaše a je tam neporiadok a strediská Eva a Monika
sú v neporiadku, sme presvedèení, že to neprislúcha rieši
Rade ZMOVR. Naopak si myslíme, že prítomnos delegátov
a hostí na sneme, ktorý sa bude
kona v tejto èasti rekreaènej
oblasti, môže by nápomocný
pri riešení problémov. Chceme
pripomenú, že ZMOVR neprináleží hodnoti èinnos volených orgánov tej ktorej obce, to
prináleží volièom samotnej obce. Združenie, ak to potrebuje
èlenská obec, tak jej môže by
nápomocné. Združenie na svojom snemovaní prehodnotí, okrem iného, aj oblas cestovného ruchu v našom regióne a
budeme h¾ada spoloèné riešenia na problémy, ktoré oblasti
výkonu miestnej samosprávy
vznikajú. Rada ZMOVR nevidí
dôvod meni miesto konania
snemu. Do budúcna Rada ZMO
VR uprednostòuje priamu komunikáciu, svojich èlenov a nie
prostredníctvom médií. predseda ZMOVR Andrej Kulik
Z nášho ïalšieho zdroja sme
sa dozvedeli, že starosta Holèíkoviec v týchto dòoch oslavuje
okrúhle životné jubileum a snem
ZMOVR bol do Holèíkoviec s
najväèšou pravdepodobnosou
zvolaný práve z tohto dôvodu.
Náš zdroj k tomu dodáva: Predseda ZMOVR na nedávnej konferencii združenia konanej pri
príležitosti 25. výroèia založenia ZMOVR povedal: Miestna
územná samospráva dlhodobo
patrí medzi najdôveryhodnejšie
subjekty v našej spoloènosti, èo
potvrdzovali aj prieskumy, ale
aj úèas volièov v komunálnych
vo¾bách. Je oprávnene pova-

žovaná za jeden z pilierov demokracie, za kolísku otvorenej
správy vecí verejných... Je potrebné zažela starostom organizovaným v ZMOVR, aby naïalej boli piliermi demokracie,
kolískou otvorenej správy vecí
verejných, neporušovali zákony a
svoje funkcie nezneužívali.
Z e-mailu obce Holèíkovce naša redakcia obdržala vyjadrenie, že 3. marca 2016 bol v obecnom rozhlase preèítaný list
Mgr. Radovana Kapra¾a. V stanovisku sa uvádza, že obyvatelia Holèíkoviec s listom nesúhlasia, preto sa pýtajú, kto Mgr.
Kapra¾ je, odkia¾ pochádza, akým spôsobom sa dostal do
funkcie starostu a na základe
akého práva hodnotí obec Holèíkovce, starostu obce, vedenie
obce a obyvate¾ov. Ïalej z listu
vyberáme: Právom sa tiež pýtame, o aký úpadok kultúrneho
života išlo v týchto lokalitách,
keï obec 9 rokov organizovala
v spolupráci s inými organizátormi festival na Domaši. Máme
zato, že vyjadrenia Mgr. Kapra¾a nie sú vôbec hodiace sa postaveniu starostu obce. Mgr. Radovan Kapra¾ svojím nevhodným, neslušným a urážlivým postojom oberá obec Kvakovce o
možnos vyjadri sa k otázkam
prejednávaným na sneme ZMOVR. My obyvatelia obce Holèíkovce, poslanci a obecný úrad vrátane starostu sme ve¾mi
znepokojení, pohoršení a urazení výrokmi Mgr. Kapra¾a, ktorý
nás prirovnáva a považuje za
ukrajinský Èernoby¾ Vranovského okresu, a preto ho vyzývame k verejnému ospravedlneniu sa nám všetkým, ako aj
obci Holèíkovce, v tých istých
médiách, do ktorých adresoval
otvorený list. S pozdravom: My
obyvatelia obce Holèíkovce,
poslanci obecného zastupite¾stva, obecný úrad a starosta.
Podobný nepodpísaný list sme
dostali z rovnakého e-mailu vo
forme stanoviska starostov Mikroregiónu Domaša. Uvádza sa
v òom, že starostovia Mikroregiónu Domaša hrubo odsudzujú konanie Mgr. Radovana Kapra¾a v liste, v ktorom hodnotí
prácu starostu Holèíkoviec, že
mu neprináleží kompetencia zasahova do riadenia iných obcí
a že týmto hrubo porušil slušnú
etiku správania sa starostu obce. Zároveò vyjadrujú nespokojnos, že na súkromnej www
stránke ohovára starostov a zavádza obyvate¾ov týchto obcí.
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VYŠETRUJÚ SUBVENÈNÝ PODVOD
Na základe trestného oznámenia bývalých poslancov Obecného zastupite¾stva v Holèíkovciach z októbra minulého
roku, podaného na Generálnu
prokuratúru SR, bolo dòa 2.
marca 2016 uznesením vyšetrovate¾a Krajského riadite¾stva
Policajného zboru v Prešove
zaèaté trestné stíhanie za obzvláš závažný zloèin úverového podvodu pod¾a § 222
ods. 1 a ods. 5 písmeno a) Trestného zákona, spáchaného v
štádiu pokusu a za obzvláš závažný zloèin subvenèného podvodu pod¾a § 225 ods. 1 a ods.
6 písm. a) Trestného zákona,
spáchaného v štádiu pokusu,
ktorých sa dopustil neznámy

páchate¾ konajúci v mene Obce Holèíkovce tým, že cestou
Okresného úradu v Prešove požiadal za Obec Holèíkovce ŠFRB o úver vo výške 287 120 €
a MVDaRR SR požiadal o
dotáciu 191 410 €, a to za úèelom kúpy 12 nájomných bytov.
Ku žiadostiam ako prílohu doložil stavebné povolenie Obce
Holèíkovce a kolaudaèné rozhodnutie Obce Holèíkovce, ktoré však boli vydané v rozpore
so stavebným zákonom, èím sa
takto páchate¾ pokúsil ŠFRB
resp. MDVaRR SR uvies do
omylu a od ŠFRB vyláka úver
vo výške 287 120 € a od MDVaRR vyláka dotáciu vo výške
191 410 €.
(krpz)

