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VO VRANOVE MÁME ZAKÁZANÉ SÍDLISKO?
Každý èo i len trochu vzdelaný èlovek vie, že Zakázané
mesto je bývalé sídlo èínskych
cisárov. A že nezvanému návštevníkovi vòom hrozil trest
smrti. Aj mòa ako spomínaného
nešastníka ohrozila na živote
nedávna návšteva Sídliska I vo
Vranove, hoci som tam bol pozvaný. Dcéra ma totiž poprosila,
aby som postráži vnuèku, lebo
ona s manželom si potrebovali
èosi v meste vybavi. Príjemné
chvíle s vnuèkou po príchode
jej rodièov vystriedal priam hororový zážitok, ktorý sa mohol
skonèi až tragicky.
Pri odchode domov som pred
zaom prehodil, že by som potreboval vymeni na aute kolesá, ale ma pobolieva koleno.
Za mi pris¾úbil, že mi s tým pomôže. Z ich pivnice sme vybrali
pneumatiky a pustili sa do práce hneï ved¾a ich domu. No
len èo sme založili druhé koleso, objavila sa motorizovaná
hliadka mestskej polície. Ja som
bol pokojný, lebo som si nebol
vedomý žiadneho priestupku,
no policajt ma hneï schladil
obvinením, že sa práve dopúšam priestupku, lebo pod¾a Všeobecne záväzného nariadenia
mesta sa vraj výmena kolies v
meste robi nesmie. Mne táto
informácia pripadala ako nepodarený žart, preto som poprosil
policajta, aby mi vysvetlil, preèo
je to zakázané. Lenže rozumná
odpoveï na túto otázku zrejme
nejestvuje, a tak mi policajt iba
zopakoval, že som porušil VZN
mesta. Toto nezmyselné nariadenie nadobudne zmysel jedine v spojení s pneuservismi...
Druhým mojím previnením bolo, že som porušil zákaz vjazdu
áut na sídlisko. Márne bolo
svedectvo mojich príbuzných,
že som bol u nich na návšteve.
Aj keï celú tú trápnu záležitos
policajti napokon ukonèili iba
Vranovèania
majú vstup
k objektu, kde
býva primátor,
zakázaný. Ale
autá s èeskými
evidenènými
èíslami tam
pokojne parkujú
a nikto ich
nevyháòa...

dohovorom, dôrazne ma však
vykázali zo sídliska, èím som sa
priblížil na chlp khavárii: Vystresovaný som totiž nasadol
do auta a až doma som s hrôzou zistil, že som cez celý frekventovaný stred mesta, skoro kilometer, jazdil s uvo¾nenými
skrutkami na dvoch kolesách!
Uvo¾nené skrutky sa ¾ahko mohli odlomi a len Boh vie, ako
sa to mohlo skonèi...
Ja policajtov neobviòujem, tí
si konali iba svoju robotu. ažké
srdce mám však na ženu zo susedného domu, ktorá tých policajtov na mòa zavolala so lživým udaním, že vraj pod jej oknami vytrubujem a že ju provokujem. V skutoènosti sa jej len
nepáèilo, že parkujem pred jej
domom! Tá osoba si pod¾a všetkého zaumienila, že na celom
sídlisku bude ži len ona jediná
a robí všetko preto, aby to dosiahla. Napríklad krátko po svojom príchode do Vranova svojvo¾ne bez súhlasu svojich susedov zahradila úzky priechod pri
svojom dome, ktorý obyvatelia
sídliska šesdesiat rokov používali ako skratku k trhovisku a k
obchodom. Dala si vyhotovi
železnú bránku a k¾úè od nej
vlastní iba ona! Je neuverite¾né,
že takéto darebáctvo pomohol
niekto zlegalizova!
Poslanci MsZ by namiesto
úsmevného zákazu výmeny
pneumatík, ktorá nepredstavuje
žiadnu environmentálnu záaž,
mohli radšej prija potrebnejšie
nariadenie, napríklad o zákaze
prevádzky herní vtesnej blízkosti obytných budov. Obyvate¾ov nášho domu tento problém
trápi už dva roky. Rieši by mali
aj diskrimináciu obyvate¾ov v
rámci jedného mesta: Kým na
všetky sídliská v meste majú
motoristi vo¾ný prístup, na Sídlisku I bývajú jeho obyvatelia
ako v židovskom gete, kde mo-

torizované návštevy príbuzných
sú kriminalizované a vyháòané
len kvôli komerèným záujmom
jednej parkovacej spoloènosti.
Tak toto je tá spravodlivos na
vranovský spôsob! Je ve¾mi
smutné, že podnikate¾ské aktivity malej skupinky podnikavcov valcujú skutoèné ¾udské
hodnoty! Veï vytváranie posvätných zón absolútneho zákazu vjazdu áut i pre rodinných
príslušníkov niè nerieši, len narúša prirodzené rodinné i priate¾ské väzby. Už teraz ma trápi
otázka, ako budem navštevova
vnúèatá a dcéru, keï budem
raz imobilný, èo mi reálne hrozí,
a auto na návštevu použi nebudem môc kvôli absurdnému
zákazu. Jeden policajt mi poradil, že môžem ís na platené
parkovisko v meste. Tak to sa
už môžem vráti rovno domov,
veï si tam platím za parkovacie
miesto 230 € roène, èo pre dôchodcu nie je iste málo! No
mestu ani tento poplatok zrejme
nestaèí! Tento svoj závažný podnet dávam na vedomie vedeniu
mesta i poslancom, aby sa nemuseli zapodieva zástupnými
problémami typu výmeny pneu-

matík.
Mgr. Jozef Timko
Naša redakcia oslovila primátora Vranova otázkou, aké
VZN zakazuje meni kolesá na
aute na sídlisku vo Vranove, ale
odpoveï sme do uzávierky nedostali. Až po uzávierke prišla
z refereátu MsÚ informácia, že
sažovate¾ bol zo strany MsP upozornený na to, že porušil a nerešpektoval dopravné znaèenie
B-1 pri vjazde na Sídlisko I a tým
sa dopustil priestupku pod¾a §
3 odst. 2 zákona èíslo 8/2009 o
cestnej premávke a taktiež porušil ustanovenie § 48 zákona
372/90 Zb. o priestupkoch, a to
tým, že nerešpektoval VZN mesta èíslo 69/2005 o udržiavaní
èistoty... Hliadka MsP zasahovala na základe podnetu obèianky zo Sídliska I.
Pri preskúmaní VZN sme zistili, že zákaz výmeny pneumatík
neobsahuje. Mimoriadna iniciatíva mestských policajtov vyháòa návštevy zo Sídliska I je
pod¾a kritikov preto, lebo tam
býva primátor Ragan. Toto nie
je rozumná cesta. Preto primátora
verejne vyzývame, aby problém
parkovania v meste zaèal rieši
a zosúladil ho so zákonmi. (red)

Otázka: Dobrý deò. Chcel by som Vás poprosi o radu. Som
živnostník voblasti revízií technických zariadení. Celkom sa
mi darí azaèal som sa zúèastòova aj väèších zákazok, v
rámci verejného obstarávania. Tam je však podmienkou, že
dodávate¾ musí by právnická osoba. Zistil som, že najèastejšie
je to spoloènos s ruèením obmedzeným, ktorá sa má zapísa
do obchodného registra, za èo súdu treba zaplati 300 €. Môžete mi poradi, èo je potrebné, aby som si takú firmu založil
a ko¾ko ma to bude stá? Ve¾mi pekne Vám ïakujem za radu.
Odpoveï z poradne notára a mediátora: Áno, jednou z
najèastejších foriem obchodných spoloèností je spoloènos s
ruèením obmedzeným (spol. s r. o.). K jej založeniu potrebujete zakladate¾skú listinu (ak ju budete zaklada sám ako jediný
spoloèník) alebo spoloèenskú zmluvu (ak budete viacerí spoloèníci). V nej si urèíte obchodné meno, sídlo, základné imanie
(minimálne 5000 €) a predmet èinnosti (pod¾a zoznamov na
živnostenskom registri). Okrem toho potrebujete zákonné prílohy, ako sú vyhlásenia spoloèníka, správcu vkladu, vzorový
podpis konate¾a, osvedèenie zo živnostenského registra a súhlas správcu dane. Všetky tieto listiny Vám môže spísa notár,
ktorý vo Vašom mene aj vyžiada súhlas správcu dane, ako aj
osvedèenie zo živnostenského registra.
Notár tým, že disponuje zaruèeným elektronickým podpisom
a plní funkciu jednotného kontaktného miesta, rovnako elektronicky podá nielen návrh na vydanie osvedèenia zo živnostenského registra (bezplatne!), ale podá aj návrh na zápis založenej spoloènosti do príslušného obchodného registra, za èo
zaplatíte nie Vami spomínaných 300 €, ale polovicu, teda 150
€! Celé založenie spoloènosti môže trva len jeden až dva
týždne a Vás to teda môže stá cca 400 € vrátane DPH a vrátane súdneho poplatku, ktorý v otázke uvádzate (ako 300 €).
JUDr. Miriam Imrich Breznošèáková, PhD., notár & mediátor
vo Vranove nad Top¾ou a v Hanušovciach nad Top¾ou, tel.
(057) 446 25 88, 0905 345501, www.notar-vranov.sk

