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AK BELGICKÝ HONORÁRNY KONZUL NÁJDE INVESTOROV,

OD MESTA DOSTANE 328 000 €
Prázdny priemyselný park vo
Vranove sa pomaly ale isto stáva
tzv. dojnou kravou. Prís¾ub mesta,
že v parku investori preinvestujú
vyše 310 miliónov korún, vytvoria
minimálne 560 pracovných miest
a dosiahnu roèné tàžby 250 miliónov korún, sa síce nenaplnil, ale
táto skutoènos nebráni, aby sa
na prázdnom parku niekto nemohol priživova. O tom, že Mesto
Vranov vyplatilo sprostredkovate¾ovi z Banskej Bystrice vyše 2 milióny korún zato, že nájde investorov, už boli naši èitatelia informovaní. Z mestskej pokladnice idú
ve¾ké peniaze aj na nájom (jednu
štvrtinu z celkovej rozlohy 16 hektárov stále vlastnia súkromníci),
ïalej na kosenie, osvetlenie èi na
strážnu službu. Ale to zïaleka nie
je všetko. Primátor Vranova Ján
Ragan informoval, že mesto vyplatí firme belgického honorárneho
konzula paušálnu sumu 20 tisíc
eur, ak sa mu podarí zabezpeèi
do parku investorov. Okrem toho
Belgièan z mestskej pokladnice
dostane po 550 eur za každé jedno vytvorené pracovné miesto,
spolu 328 tisíc eur, v prepoète 9
miliónov 830 tisíc korún. Primátor
obhajoval nápad ako dobrý s dovetkom, že ak konzul investorov
nenájde, polovicu paušálnej sumy
bude musie vráti. Zatia¾ nie je
isté, èi paušálna suma bude vyplácaná každý rok alebo len jednorazovo a ako dlho bude zmluva trva. Zmluvu má pripravi primátor
potom, èo návrh bol schválený
poslancami MsZ. Firma belgického
honorárneho konzula sídli v Košiciach a na Slovensku údajne pomohla vytvori 8000 pracovných
miest. V súèasnosti svoje aktivity
orientuje na východné Slovensko.
Napriek biede a vysokej nezamestnanosti v kraji ide o vynikajúci
džob, na ktorý vedenie Vranova
naletelo ako muchy na med. Za
návrh hlasovalo všetkých 17 prí-
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tomných poslancov (celkovo je ich
v MsZ 25). Ich mená primátor odmietol našej redakcii poskytnú.
Odmietol poskytnú aj materiály z
rokovania MsZ a nereagoval ani
na žiados v zmysle zákona o
slobodnom prístupe k informáciám.
Mesto Vranov vraj nemá peniaze ani na nevyhnutné rozvojové
programy. Nemá peniaze ani na
potrebnú základnú údržbu, o èom
svedèia mnohé chodníky v dezolátnom stave. Mesto už 3 roky a
5 mesiacov (to¾ko èasu ubehlo od
dokonèenia parku) malo napåòa
svoju kasu aj tým, že od investorov v priemyslenom parku malo
dostáva nájom 3 eurá za meter
štvorcový roène, ale dnes nedostáva ani cent, lebo žiadny investor
do parku neprišiel. Namiesto plnenia mestskej kasy sme svedkami
jej sústavného tunelovania.
Je nepochopite¾né, že mesto
má niekomu plati zato, že nájde
investora. Túto úlohu má plni predovšetkým Slovenská agentúra
pre rozvoj investícií a obchodu
(SARIO) ako príspevková organizácia Ministerstva hospodárstva
SR financovaná zo štátneho rozpoètu. Jej prvoradou úlohou je
nadviazovanie kontaktov s domácimi a zahraniènými investormi,
mapovanie databázy priemyselných parkov, sprievodný servis,
asistencia pri realizovaní projektov
a pod. A v koneènom dôsledku,
investorov do priemysleného parku s¾úbili všetci kandidáti na primátora Vranova. Tak, kde sú..?
Myšlienka zaplati niekomu zato,
že nájde investorov do zatia¾ stále
prázdneho priemyselného parku,
sa zdá by východiskom z núdze,
ale v koneènom dôsledku nemá
oporu v zdravej logike. Vytvorila
totiž akýsi precedens, že Vranovu nikto nepomôže zohna investorov, pokia¾ nedostane aspoò to¾ko peòazí, ko¾ko mesto s¾úbilo
Belgièanovi.
Ladislav Krivda

