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AKÈNÝ PLÁN V RÉŽII PRIMÁTORA
V našom okrese sa pripravuje Akèný plán zameraný najmä
na zlepšenie infraštruktúry a
zníženie vysokej nezamestnanosti. S nápadom prišla vláda,
ktorá má ešte v tomto roku Akèné plány pre najmenej rozvinuté okresy schváli+ a finanène ich aj podpori+. To by bolo
ako-tak v poriadku, hoci je jasné, že na tvorbu pracovných
miest je namiesto jednorazovej
podpory vybraným subjektom v
prvom rade potrebné celkové
Mesto Vranov vyberá poplatky za parkovanie aj na chodníkoch!!!
zlepšenie podnikate¾ského prostredia. V poriadku však nie je,
že organizaènú iniciatívu v okrese viac než prednosta okresného úradu prevzal primátor
Vranova. Stretol sa s vybranými podnikate¾mi, starostami obcí a dokonca aj s po¾nohospodármi z nášho regiónu. Ale tiež
len s vybranými. Aj nad tým by
sa dalo prižmúri+ jedno oko, veï
primátor je pôvodným povolaním po¾nohospodár, vyštudoval
po¾nohospodársku vysokú školu, lenže o jeho organizaèných
schopnos+ach sú vážne pochybnosti. Po¾nohospodári z
praxe mu +ažko uveria dobrý úmysel pri príprave Akèného plánu, keï ako štatutár mesta v
mnohých prípadoch zlyhal. Primátor vedie mesto nie k jeho
rozvoju, ako to 22 tisíc obyvate¾ov oèakáva, ale k úpadku. A
pritom mu všetci Vranovèania
do mestskej kasy prispievajú
vysoké sumy formou priamych
a podielových daní a rôznych
poplatkov. Ako na to upozoròujú aj poslanci, množstvo financií
v mestskom rozpoète je prešustrovaných na neproduktívne a

zbytoèné náklady, mestský majetok stále viac chátra, z rozpoètu žije úzka skupina vybraných
podnikate¾ov... Okrem toho, primátor svoje predvolebné s¾uby
neplní, nie je schopný ukonèi+
pre mesto nevýhodné zmluvy,
zlyhal pri získavaní investorov
do priemyselného parku, odmietol podpori+ výzvu vláde na
výstavbu rýchlostnej cesty R4 a
R9 cez Vranov, na podnety obyvate¾ov mesta, ktorí ho živia,
nereaguje, odmieta zverejni+,
ko¾kých ¾udí prepustil a ko¾kých
zamestnáva na mestskom úrade... Jednoducho povedané, ak
by bol skutoèným podnikate¾om
a za všetko by musel plati+ len
svojimi peniazmi, zakrátko by
vyšiel na psí tridsiatok. Staèí len
pripomenú+, že za prenájom kosaèiek, ktorých hodnota nebola
ani 5000 eur, chcel eseroèke z
mestskej kasy zaplati+ 73 000
eur. A za nájom kosaèiek sa
rozhodol bez súhlasu poslancov plati+ aj v zime! Žeby takéto
metódy vyuèovali na Vysokej
škole po¾nohospodárskej v Nitre? To sotva. Vyšetrovate¾ síce
primátora kryje, ale pochybnosti v mnohých výberových konaniach, ktoré v uplynulých mesiacoch zistil Úrad pre verejné
obstarávanie, prepúš+anie jemu
nevyhovujúcich zamestnancov
a ich nahradzovanie svojimi
politickými súputníkmi, ale aj
iné kauzy nasvedèujú, že primátor nie je dobrým hospodárom. Zlyhal aj ako bývalý podpredseda PSK, tak je nepochopite¾né, že práve on organizuje
prípravu Akèného plánu pre okres Vranov nad Top¾ou.
(da)

ÈO ZISTILI HYGIENICI V MATERSKEJ ŠKOLE KUKUÈÍNOVA
Na technický stav Materskej
školy v Èemernom si po petícii
rodièov, otvorenom liste a uverejnenej kritike vo Vranovských
novinách posvietili pracovníci
Regionálneho úradu verejného
zdravotníctva vo Vranove. Po
vykonaní kontroly minulý týždeò
zaujali toto stanovisko:
Na základe sažnosti rodièov
detí Materskej školy Vranov
nad Top¾ou, Ulica Kukuèínova,
v ktorej poukazovali na katastrofálne podmienky v škôlke,
vykonali pracovníèky odboru
HaPM-HDM RÚVZ štátny zdravotný dozor, pri ktorom zistili nasledovné: V èase kontroly boli
na stropoch v niektorých miestnostiach vidite¾né mapy po zateèení, niekde aj s olupujúcou
sa ma¾bou. Podotýkame, že bolo pekné poèasie. V èase kon-

troly sa vykonávala oprava strechy. Dolné èasti obvodových
stien sú miestami zamoknuté s
drobiacou sa omietkou. Vonkajšie steny budovy majú v dôsledku zamokania opadávajúcu omietku a sokle. Všetky okná sú
v dezolátnom stave, niektoré sú
pribité na pevno klincami bez
možnosti ich otvárania, niektoré
po otvorení vypadávajú z rámov. Pri kontrole boli zistené aj
iné nedostatky technického charakteru, ktoré poukazujú, že budova je rokmi schátraná a neudržiavaná. RÚVZ na odstránenie nedostatkov vydá pokyn.
Èo k tomu doda? Je to hanba na vedenie mesta, že dopustilo takýto stav. Výhovorky, že
mesto nestihlo opravu, sú neopodstatnené, lebo škôlka je v
dezolátnom stave už približne

desa rokov. Vedenie mesta sa
vyhovára, že èaká na schválenie projektov a na peniaze z
eurofondov, ale my sme zistili,
že žiadosti neboli úspešné alebo vôbec neboli podané. Nie je
možné napr. spolieha sa na
úrad vlády pre rómske menšiny,
lebo škôlku navštevuje len 7
rómskych detí, ostatných 90 detí
je nerómskych. Mesto má dos
finanèných prostriedkov. Staèí
sa pozrie na faktúry www stránke mesta. Otázkou však je, komu a na aký úèel peniaze idú.
Plati 25 tisíc eur agentúre a
ïalšie desatisíce eur právnikom za pomoc pri tvorbe projektov a nema z toho žiadny osoh je, jemne povedané, nehospodárne. Primátor sa nemá
na èo vyhovára a havarijný
stav, v akom materská škôlka

je, mal ihneï odstráni, neèaka,
kým k tomu bude prinútený rodièmi detí a poslancami. Keïže
vo Vranove chátrajú aj ïalšie
nehnute¾nosti vo vlastníctve
mesta, primátor ako štatutár by
za to mal nies zodpovednos.
Na mnohé nedostatky sa vyhovára, že ich pôvod je v minulosti. Ale primátor Ragan je vo
funkcii už šiesty rok, peòazí v
mestskom rozpoète má dos,
lebo mesto neinvestuje do nároèných rozvojových programov, teda mal dos èasu aj
prostriedkov, aby mestský majetok spravoval a ako dobrý hospodár aj zve¾aïoval, ako mu to
ukladá zákon. Ak sa pozrieme
na ïalšie kauzy, Ragan nie je
dobrým hospodárom a smutné
je, že na to doplácajú už aj nevinnné deti.
Ladislav Krivda

