2. a 5. strana

VRANOVSKÉ NOVINY 28. novembra 2016

NAJTRANSPARENTNEJŠIE MESTO
Toto nie je prvoaprílový
žart, ale spoloènos Transparency international Slovensko v tohtoroènom hodnotení otvorenosti 100 najväèších slovenských miest
udelila mestu Vranov nad
Top¾ou prvé miesto. Primátor Vranova sa vyjadril, že
toto ocenenie zaradilo mesto medzi top samosprávy
Slovenska a je vizitkou poctivej práce vedenia mesta a
zamestnancov úradu.
Pod¾a vyjadrenia Transparency international Slovensko, transparentnos
miest merali pomocou 96
indikátorov v 11 oblastiach,

prièom vychádzali z piatich
rôznych zdrojov od webových stránok miest cez dotazník zaslaný radniciam až
po údaje na elektronickom
kontraktaènom systéme. Upozoròuje pritom, že rebríèek nemeria samotnú korupciu, ale iba otvorenos
zverejòovania a nastavené
pravidlá. V žiadnom prípade
sa tak lepšie hodnotené
mesto nedá automaticky oznaèi za nekorupèné, a naopak... O takzvanej poctivej
práci primátora, ktorý vyše
5 rokov nezvolával tlaèové
besedy, sa doèítate aj na 5.
strane Vranovských novín.

POKUTY NA VRUB OBÈANOV?
Keï som si preèítal èlánok vo
Vranovských novinách zo dòa
17. októbra 2016, tak som z toho ako obarený. Mesto dostalo
pokutu 20 887 eur za 12 porušení zákona o verejnom obstarávaní. Poviete si, veï to nie sú
nejaké ve¾ké peniaze, ale po
prepoète na Slovenské koruny
to èiní 629 241,762 Sk, èo je
už riadne ve¾ká suma na obyèajnú pokutu. Mne z toho riadne stúpol adrenalín v krvi. Nebudem sa tu rozpisova1 o jednotlivých fakturovaných sumách, ale tiež sa mi zdajú riadne nadnesené a stálo by to zato
posúdi1 ich aj pod¾a vykonanej
práce. Najviac ma ale irituje a
desí to, že po tomto èlánku sa
absolútne niè nedeje, akoby sa
niè nestalo. Tu by som chcel
poznamena1, ale hlavne apelova1 na poslancov mestského
zastupite¾stva, èi ich to neznepokojuje tak ako mòa. Vážení
poslanci, vy ste volení do mestského zastupite¾stva nami obèanmi a je vašou prvoradou
povinnos1ou háji1 hlavne záujmy nás obyvate¾ov tohto mesta,
ktorí sa vo ve¾kej miere podie¾ajú na tvorbe mestského rozpoètu svojimi rôznymi daòami a
poplatkami. Nebudem tu spomína1 aj podielové dane, ktoré
mesto dostáva od štátu pod¾a
poètu obyvate¾ov, lebo by to
bolo už na dlhé èítanie. Takže
páni poslanci (èes1 niektorým
výnimkám, ktorí si hlavne všímajú aj tie veci), som maximálne nespokojný, ako hájite záujmy obyvate¾ov tohto mesta. Po
vo¾bách sa to u viacerých z vás
rýchlo zvàtne, delíte sa na rôzne
skupinky, ktoré hrajú piškvorky
každý na svojom piesoèku a
obèania vás už absolútne nezaujímajú. Zo zákona máte ve¾mi ve¾a pák na to, aby ste ne-

pripustili také bezbrehé rozhadzovanie peòazí, ale vy v tejto
veci nerobíte niè. Veï môžete
obmedzi1 kompetencie niekoho
takým spôsobom, že mu zmaríte možnos1 šafári1 s finanènými
prostriedkami mestského rozpoètu, povedzme na sumu maximálne do 1000 eur. Myslím si,
že by to tak malo by1, aby vy ste
rozhodovali o verejných obstaráraniach, a verím, že by ste to
aj hravo zvládli.
Ešte som sa zamyslel nad
tým, že keby sa to chybné rozhodnutie pri verejnom obstarávaní prejavilo len raz alebo dvakrát, tak by to nevzbudzovalo
podozrenie, ale 12-krát!!!???
Tak to je potom už strašne silná
káva, naznaèuje už korupciu v
plnom rozsahu. Ja osobne to
považujem za spreneveru peòazí obèanov. Ak by to urobil
jedinec v súkromnom sektore,
tak by spôsobenú škodu musel
uhradi1 zo svojho. Takže vážení
poslanci, ešte raz apelujem na
vás, aby ste takéto veci riešili
ihneï, akonáhle dôjde k takýmto porušeniam..
Na Slovensku máme ve¾mi
ve¾a kontrolných orgánov, napr.
NKÚ, Úrad pre doh¾ad nad zdravotnou starostlivos1ou, ako aj
Úrad pre verejné obstarávanie
atï., ale nejako sa to v spoloènosti neodzrkad¾uje, ale len konštatuje, èo je strašne málo a voèi takým porušovate¾om sa nevyvodzuje zodpovednos1. Pomerne dôsledne sledujem situáciu, ktorá sa deje v meste, a
ak sa v tejto veci nebude dia1
niè, tak som rozhodnutý poda1
trestné oznámenie na neznámeho páchate¾a. To nie je nejaká vyhrážka, ale povinnos1 obèana tohto mesta, na ktorú
mám plné právo.
nespokojný obèan Ján Laco

ZOSOBNI
BY MALI AJ 1000 €
Pokuta zo strany Úradu pre nili Vranovské noviny, ale pri-

verejné obstarávanie nie je jedinou pokutou udelenou mestu
Vranov. Napríklad Úrad na
ochranu osobných údajov rozhodol o porušení zákona zo
strany mesta Vranov nad Top¾ou, ktoré na svojej internetovej
stránke www.vranov.sk opakovane zverejòovalo mená, priezviská, adresy a rodné èísla viacerých osôb. Chránené osobné
údaje boli zverejnené na vyhláškach upovedomujúcich o
zaèatí exekúcie voèi obyvate¾om
Vranova exekútorskými úradmi
v Prešove a v Michalovciach.
Na porušenie zákona upozor-

mátor namiesto toho, aby urobil
nápravu a za chyby sa ospravedlnil, podal na úrad podnet
proti vydavate¾ovi Vranovských
novín len preto, že na chybu zo
strany mesta upozornil. Úrad
podnet primátora zamietol a 11.
mája tohto roku informoval, že
bolo zistené porušenie zákona
pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb zo strany
mesta, preto rozhodol o uložení
opatrení na odstránenie nedostatkov a príèin ich vzniku a v samostatnom konaní mestu Vranov nad Top¾ou uložil pokutu
za porušenie zákona 1000 €. (k)

