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MESTSKÉ BUDOVY CHÁTRAJÚ
Vedenie Vranova v uplynulých
dòoch zaèalo s jarným upratovaním. A narozdiel od uplynulých rokov, kedy na sídliskách
vyrástla burina po pás, zaèalo
aj s kosením trávy. Toto si zaslúži pochvalu! Ale aby vynikajúco platený primátor nezaspal
na vavrínoch, je potrebné mu
pripomenú', že v zmysle ustanovení zákona o obecnom zriadení sa má ako štatutár stara'
aj o ostatný majetok, nesmie ho
necha' zdevastova', ale má ho
zve¾aïova'. Keï sa však pozrieme na niektoré mestské budovy, vyzerajú, akoby nemali gazdu. Z mesiaca na mesiac chátrajú a niektoré sú už na rozpadnutie. Toto je pre mestský

magistrát typické už vyše 20
rokov, odkedy na mestá prešiel
majetok štátu. Z minulých rokov
máme v živej pamäti zdevastovaný dom služieb, ktorý bol predaný pod trhovú cenu, rovnako
aj budovu okresného úradu èi
ïalšie objekty, o zbúranej krytej
plavárni oproti nemocnici ani
nehovoriac. Mesto sa znièeného majetku zbavuje búraním a
v lepšom prípade predajom. Avšak cena je výrazne nižšia, ako
by bola za riadne udržiavaný
objekt. Súèasným príkladom
zlého gazdovania môže by' rozpadajúci sa dom za mestským
úradom, v ktorom dlhé roky prebývali bezdomovci a v ktorom
nedávno dokonca založili po-

žiar. Mesto už objekt predalo.
Zub èasu sa poriadne podpísal
aj na budove Materskej školy v
Èemernom, preto rodièia detí
navštevujúcich škôlku spísali
petíciu. Upozoròujú v nej, že do
neudržiavanej materskej škôlky
poèas dažïa zateká, preto žiadajú nápravu. Èoraz v horšom
stave je už aj samotná budova
Mestského úradu. Škaredú západnú stenu, za ktorou sa priamo nachádza kancelária primátora, nie je mesto schopné oèisti' napriek zverejnenej kritike vo
Vranovských novinách. V ove¾a
horšom stave je zadná èas' budovy (bývalý Dom politickej výchovy OV KSS). Potom, èo sa z
nej vys'ahoval úrad práce, osta-

la takmer opustená a rukopis
na nej zanechali vandali, ktorí
fasádu poèmárali a zo steny pri
vchode do budovy odtrhli èas'
obkladu. Mesto síce vinníkov
'ažko nájde, ale s opravou by
nemalo otá¾a'. Peniaze na to by
malo ma' naakumulované v
rozpoète, lebo poèas uplynulých piatich rokov neinvestovalo do žiadneho ve¾kého projektu. A oprava zatia¾ nestojí ve¾a.
Potrebné je tiež upozorni', že
ak úradníci nedokážu pred vandalmi ochráni' budovu v centre,
v ktorej sídlia, na ktorej sú namontované kamery, tak potom
'ažko môžu zabezpeèova' poriadok v od¾ahlejších èastiach
mesta.
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