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...ABY
SME NEBOLI NA SMIECH
Poslanci MsZ vo Vranove na bolo umožnené vystúpi" a brá-

rokovaní vo štvrtok 29. septembra odvolali z funkcie náèelníka
Mestskej polície vo Vranove Jozefa Uhlíka. Návrh predložil primátor Ing. Ján Ragan. Zdôvodnil ho neúnosným napätím vo
vz"ahu medzi náèelníkom a radovými policajtmi a nefungujúcou komunikáciou. Zdôraznil,
že všetci 12 mestskí policajti
odmietajú pracova" pod vedením Jozefa Uhlíka. Poslanec
JUDr. Pavol Molèan navrhol,
aby rokovanie nebolo konfrontaèné, aby mestské zastupite¾stvo nebolo na výsmech médiám a verejnosti. Poslanec Ing.
Michal Mudrák navrhol, aby bol
tento bod programu prejednaný
bez rozpravy a aby sa o òom
Mestskí policajti vo Vranove chodili do služby bez zbraní. Dô- hneï hlasovalo. Jeho návrh bol
vodom boli extrémne vypäté vz"ahy medzi nimi a náèelníkom. akceptovaný a náèelníkovi ne-

TAKÚ TI JEDNU PRI...
Na pretrvávajúce vulgarizmy
na Mestskom úrade vo Vranove
upozoròuje autor otvoreného
listu, ktorý zaslal všetkým poslancom MsZ:
„Mám ti jednu pri...“ Prepáète,
nikoho som nechcel urazi" a nerád používam vulgárne slová,
ale len som sa snažil reprodukova" slová poslanca MsZ Vranov ¼ubomíra Pidanýho. Aj keï
som sa tohto sedenia nezúèastnil, najmenej traja prítomní poslanci mi to potvrdili a je toho
plný aj mestský úrad. Áno, práve týmito slovami pred zrakmi
asi 10 ¾udí na Rade Mestského
športového klubu napadol primátora Vranova a po prebehnutí celej zasadaèky mu kýval
päs"ami pred oèami. Od fyzického kontaktu primátora zachránila asi posledná kontrolka blikajúca niekde v pozadí v hlave
poslanca. Prítomní poslanci a
zástupcovia športovcov sa nestihli ani nadýchnu" a spàška
hanlivých slov sa ušla aj im. Po
tomto incidente poslanec opustil miestnos". Celý tento incident
primátor rozhodol da" do zápisu s tým, že na poslanca Pidanýho podá trestné oznámenie.
Asi po hodine rokovania sa
Pidaný vrátil a primátorovi sa
ospravedlnil, že mal "ažký deò.

Primátor, akože, prijal ospravedlnenie a pán Pidaný odišiel,
hoci bol na stretnutie ïalej pozvaný. Pod¾a prítomných ale
nešlo o bežnú výmenu názorov. Pán Pidaný už podobný
výstup absolvoval na Mestskom
zastupite¾stve vo Vranove, keï
v nepríèetnosti slovne napadol
primátora („ešte budeš potrebova" hlasy vo vo¾bách“) a prítomných. Vtedy sa ani neospravedlnil. Ak má charakter, mal by
sa vzda" poslaneckého mandátu, lebo koho vlastne teraz zastupuje? Ako zástupca športového klubu by mal okamžite
skonèi", veï tento èlovek má by"
vzorom pre deti z klubu. Verte,
deti sú ve¾mi chápavé a pozorne sledujú, èo sa vôkol nich deje. Alebo mu navrhnite pozíciu
trénera boxu, kde môže svoje
schopnosti využi". Mesto je zaplavené slovnou špinou oboch
strán aj pri odvolávaní náèelníka mestskej polície.
A ešte jeden postreh. Pán
primátor, veci sa vám zaèínajú
vymyka" z rúk. Verte, ak už odvolávanie náèelníka dopadne
akoko¾vek, odštartuje to lavínu,
ktorá strhne so sebou aj vás. A
páni poslanci: Budíèek! Prešli
dva roky od volieb a vy ste sa
nechali vtiahnu" do bahna MsÚ.

ni" sa. Za odvolanie hlasovali
poslanci Ing. Ladislav B¾acha,
Rastislav Košalko, Mgr. Eva
Lenková, JUDr. Lýdia Ondrušová, Ing. Martin Strmeò, Ing. Igor
Šesták, Ing. Peter Štefanko, Ing.
Milan Tkáè, Jaroslav Bella, PhDr. Zuzana Hurná, JUDr. Pavol
Molèan, RNDr. Gabriela Bradovková, MUDr. Ing. Marek Fedor, Ján Koèiš, Ing. Michal Mudrák, Bc. Michal Jenèo, Ing. ¼ubomír Pidaný a MVDr. Igor Pribula. Hlasovania sa zdržali Ing.
Ján Lapèák, PhDr. Jozef Baran,
Ing. ¼ubomír Lukiè, Ing. Štefan
Top¾anský a Ing. Vladimír Tropp.
Na MsZ neboli prítomní Ing. Dušan Molek a Mgr. Emília Antolíková. Pomerom hlasov 18 za,
5 sa zdržalo a nikto nebol proti,
bol Jozef Uhlík k 1. októbru 2016
z funkcie odvolaný. Bolo to v
súlade s legislatívou, lebo pod¾a Zákona o obecnej polícii,
náèelníka mestskej polície na
návrh primátora vymenúva a
odvoláva mestské zastupite¾stvo. Zákon neustanovuje, že
na odvolanie musí by" dôvod.
Mestskí policajti ešte v júni
tohto roku podali na náèelníka
s"ažnos", v ktorej mu vyèítali
vulgárne nadávky, že ich nútil
vybera" pokuty, že nezabezpeèil výstroj, bol pod vplyvom alkoholu, v pracovnej dobe si vybavoval svoje aktivity, nespravodlivo rozde¾oval odmeny atï.
Jozef Uhlík v rozsiahlom dokumente obvinenia vyvrátil ako
nepodložené a na prokuratúru
podal trestné oznámenie pre
podozrenie z trestného èinu ohovárania a zo zneužitia právomoci verejného èinite¾a. V
podaní uvádza, že v priebehu
rokov 2014 a 2015 mu primátor
navrhol a vyplatil najmenej 5
odmien po 500 eur v hrubom, v
èistom vyše 300 eur, ktoré mu
musel odovzda" pre jeho vlastnú potrebu. Celkovo má ís" najmenej o 1500 eur. Taktiež uvádza, že primátor v rokoch 2015
a 2016 požadoval a dostal najmenej 14 parkovacích kariet po
250 eur za jednu kartu, èím získal majetkový prospech 3500
eur. Ïalej žiada prešetrenie pri
zadávaní zákazok. Primátor tieto obvinenia odmieta a na MsZ
prehlásil, že možno aj on podá
trestné oznámenie. Odmieta aj
obvinenia v anonymnom liste
adresovanom na mestský úrad
a všetkým poslancom MsZ, v
ktorom pisate¾ v mene príslušníkov mestskej polície uvádza
nekalé praktiky na mestskom
úrade. Mestskí policajti sa od
tohto listu dištancovali. L. Krivda

