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POSTAVIA V CENTRE VRANOVA DRUHÚ BUKÓZU?
Tento mesiac uplynú 4 roky od
odovzdania priemyselného parku
vo Vranove, v ktorom malo nájs
prácu 560 ¾udí. Peniaze boli premrhané a park je stále prázdny.
Naplnili sa len vrecká niektorých
zainteresovaných èinovníkov, vrátane sprostredkovate¾a z Banskej
Bystrice, ktorému mesto vyplatilo
vyše 2 milióny korún zato, že nájde
investorov. Najnovším sprostredkovate¾om je belgický hororárny
konzul, ktorému mesto vypláca
paušálnu sumu 20 tisíc € za zháòanie investorov. Okrem toho má
Belgièan z mestskej pokladnice
dosta po 550 € za každé vytvorené pracovné miesto, spolu 328
tisíc €, v prepoète 9 miliónov 830
tisíc korún. Paradoxné je, že mesto
Vranov s touto sumou v návrhu
rozpoètu na budúci rok nepoèíta.
Teda nepoèíta s tým, že vôbec
príde nejaký investor? Je to všetko
len kamufláž?
Primátorovi a poslancom Mestského zastupite¾stva vo Vranove
bola v uplynulých dòoch predstavená košická spoloènos s ruèením
obmedzeným s nemeckou a èeskou úèasou Grandwood holding,
ktorá chce podnika v drevospracujúcom priemysle. Má ís o výrobu
dosiek a drevených panelov, a tzv.
plastifikáciu menej hodnotných listnatých drevín. V priemyselnom

parku sa má postavi píla, energetické centrum a ïalšie zariadenia na spracovanie a zužitkovanie
drevnej hmoty. Zamestna plánuje
390 pracovníkov. V prvej etape
chce preinvestova 42 miliónov €
a do dlhodobého nájmu predpokladá zobra do 8 hektárov pôdy
v priemyslenom parku. Investovanie však podmieòuje štátnou dotáciou vo výške 20 miliónov €...
Hovorí sa, že topiaci sa aj slamky chytá. A Vranov sa riadne potápa, keï chce do priemyselného
parku, ktorý sa v podstate nachádza v geografickom centre mesta,
pusti drevospracujúcu firmu. Èo
by to pre obyvate¾ov mesta znamenalo? V strede Vranova, v bezprostrednej blízkosti husto obývaných sídlisk Juh a Lúèna, by nám
pribudla fabrika, ktorá by ešte viac
poškodila už aj tak zaažené životné prostredie. Nevieme si ani predstavi, èo by to znamenalo, ak by
do takejto fabriky ažké nákladné
vozidlá dennodenne privážali drevo. Ak by sa takáto firma udomácnila v priemyselnom parku, aký investor by chcel by v jej susedstve? Urèite nie taký, ktorého výrobný proces je závislý na èistote
okolitého prostredia. Ak chce niekto rozvíja drevospracujúcu firmu,
tak má dostatoèný priestor v Bukóze, kde sú na to všetky pred-

poklady. Vo¾né sú aj iné priestory
mimo centra mesta.
Tu je tiež potrebné poznamena,
že spomínaná spoloènos bola založená 24. mája minulého roku, jej
základné imanie je 5000 eur a v
obchodnom registri zatia¾ nemá ako
predmet èinnosti zapísané spracovanie dreva. Nie náhodou preto aj
na rokovaní MsZ z úst jedného z
poslancov zaznela pripomienka, èi
o tomto návrhu nerokujú zbytoène,
že to môže by len kamufláž, aby
boli sprostredkovate¾ovi vyplatené
peniaze. Nuž, èo, aj takýmto spôsobom sa dá podnika na chudobnom Slovensku.
O vládnu dotáciu sa uchádzajú
mnohé firmy. Vláda v uplynulých
dòoch schválila dotáciu vo forme
ú¾avy na dani z príjmu vo výške
3,8 milióna € luèeneckej firme Ekoltech, zaoberajúcou sa výrobou
nábytku, s tým, že vytvorí 155 nových pracovných miest. Dotáciu v
objeme 8,4 milióna € schválila aj
firme zo Sládkovièova vyrábajúcej
oce¾ové drôty, že vytvorí 287 pracovných miest. Schválila dotácie
11 firmám, ale spomínaná košická
spoloènos medzi nimi nebola. (da)

