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FIRMA GRANDWOOD NEPRÍDE

Predvádzanie sa politikov v priemyselnom parku bolo zbytoèné!!!
ukázalo ako výmysel. V žiadosti
o stimuly je uvedené, že medzi
hlavných odberate¾ov Grandwoodu majú patri$ Taskinlare,
Geny, Sanaj v Tikarete v Turecku, Hofman Generalfetrentungen vo Švajèiarsku a po¾ský Metalchem. Pritom po¾ský Metalchem sa zameriava na výrobu
strojov pre chemický priemysel,
s lodiarskym priemyslom, pre
ktorý mal vranovský závod vyrába$ komponenty, nemá niè
spoloèné. Švajèiarsky údajný
odberate¾ je od roku 1998 v likvidácii. Tureckú spoloènos$ vlastní otec manželky tureckého konate¾a firmy a pod¾a vyjadrenia
asistentky generálneho konzula SR v Istanbule, ktorá tlmoèila stanovisko obchodnej a
priemyselnej komory v meste
Sinop, táto firma nie je aktívna,
nevyrába.
V médiách sa objavila informácia, že Grandwood mohol v
minulosti falšova$ bankové dokumenty. Novinári sa dostali k
listu, v ktorom mala renomovaná britská banka HSBC vyjadri$
ochotu vyda$ bankovú záruku v
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Cena: 0,30 €

DO PRÁZDNEHO PRIEMYSELNÉHO PARKU VO VRANOVE
Košická paneláková firma
Grandwood odstúpila od zámeru postavi$ vo vranovskom priemyselnom parku drevokombinát. Svoje rozhodnutie oznámila listom ministrovi hospodárstva Tomášovi Malatinskému.
Konate¾ firmy tvrdí, že príèinou
je urážlivá mediálna prezentácia ich projektu, preto sa vzdáva všetkých súèasných aj budúcich aktivít na Slovensku.
Pozrime sa, èo predchádzalo
tomuto rozhodnutiu.
Grandwood prejavil záujem
vybudova$ v prázdnom priemyselnom parku vo Vranove závod na spracovanie dreva a zamestna$ 390 pracovníkov. Investíciu podmieòoval podporou zo strany štátu vo výške
21,3 milióna eur (vyše 54 tisíc
eur na vytvorenie jedného pracovného miesta). Ficova vláda
s návrhom súhlasila a premiér
s ministrom hospodárstva dòa
16. apríla tohto roku priamo v
priemyselnom parku vo Vranove (na fotografii) podpísal memorandum o vzájomnej spolupráci. Všetko nasvedèovalo tomu, že závod bude vybudovaný, až kým na svetlo sveta neprenikli viaceré závažné podozrenia spochybòujúce dôveryhodnos$ investície.
Opozièná strana SAS upozornila, že Grandwood mal uvies$ nesprávne a neúplne informácie o svojich predchádzajúcich aktivitách, nesprávne referencie a nepresné informácie
o svojich hlavných odberate¾och. V žiadosti o investièný stimul totiž firma uviedla, že patrí
do silnej tureckej podnikate¾skej skupiny Yesim Textil, èo sa
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hodnote 50 miliónov eur v prospech košickej eseroèky. Banka
list oznaèila za podvod. Pozrime sa, kto stojí za košickou
spoloènos$ou Grandwood.
Pod¾a Obchodného vestníka,
spoloènos$ s ruèením obmedzeným Grandwood holding bola založená 6. decembra 2011
so sídlom na Miškoveckej ulici
èíslo 10 v Košiciach, teda v panelákovom dome na košickom
sídlisku Železníky. Spoloèníkmi
tejto firmy sú Ridvan Sebers z
Mníchova s vkladom 2500 eur,
(Pokraèovanie na 2. strane)
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DO PRÁZDNEHO PRIEMYSELNÉHO PARKU GRANDWOOD NEPRÍDE
(Pokraèovanie z 1. strany)
Stanislav Soukup z Prahy s vkladom 1750 eur a Ing. Stanislav
Lakatoš z Prahy s vkladom 750
eur. Základné imanie spoloènosti bolo len 5000 eur. Predmetom èinnosti firmy bol pôvodne iba prenájom nehnute¾ností, lízing, sprostredkovate¾ská èinnos$ a podobne. Spracovaním dreva sa firma nezaoberala ani 21. septembra minulého roku, no napriek tomu s
òou mesto Vranov podpísalo
zmluvu o nájme pôdy v priemy-

selnom parku na výstavbu drevospracujúceho podniku. Vedenie mesta nezaujímalo, èi firma má alebo nemá skúsenosti
so spracovaním drevnej hmoty.
V obchodnom registri túto èinnos$ nemala zaevidovanú ani
12. marca 2013, kedy na Ministerstve hospodárstva SR podala žiados$ o štátnu pomoc.
Rozšírenie predmetu podnikania o spracovanie dreva spoloènos$ zrealizovala až 6. apríla
2013, teda len 10 dní pred podpisom memoranda o spoluprá-

ci s vládou Slovenskej republiky.
Vážne obavy vyvolalo samotné umiestnenie drevospracujúcej firmy. Priemyselný park stojí v geografickom strede Vranova, v bezprostrednej blízkosti
sídliska Juh a sídliska Lúèna. V
okolí Vranova je dos$ vo¾ných
pozemkov a hál, z ktorých by
nehrozilo poškodenie životného prostredia tak ako z priemyselného parku.
Takýto koniec ponikate¾ského zámeru sa v podstate dal
oèakáva$. Svoj podiel na po-

chybnostiach má predovšetkým
ministerstvo, že si neoverilo
pozadie firmy. Bez viny nie je
ani mesto, ktoré vybudovalo
priemyselný park blízko sídlisk.
Bol to nezmysel, na ktorý naše
noviny viackrát upozoròovali. A
postavi$ v takto položenom
priemyselnom parku závod na
spracovanie drevnej hmoty je
ïalší nezmysel. Akoby nám nestaèil smrad a škodliviny z Hencoviec. Chybou mesta bolo, že
nedokázalo vykúpi$ všetky pozemky pod priemyselným parkom a pod prístupovou cestou.
Mesto napriek tomu s Grandwoodom podpísalo zmluvu o
budúcej zmluve, v ktorej sa zaviazalo preda$ (nielen svoje,
ale aj cudzie) pozemky za 1
euro. To je ïalšia bezhlavá trúfalos$. Všetko nasvedèuje tomu,
že vláda po zistení, že mesto
nevykúpilo všetky pozemky, zaèala pripravova$ zákon, ktorý by
také pozemky umožnil vyvlastni$! Vyvlastni$ nie vo verejnom
záujme, ale v prospech cudzej
firmy! A to už je arogancia moci!
Nesmieme opomenú$, že mesto uzatvorilo zmluvu s belgickým konzulom, ktorému za zháòanie investorov platí ve¾ké peniaze. Pochybil aj belgický honorárny konzul? Ukonèí s ním
mesto zmluvu?
Pred podpisom zmluvy s belgickým konzulom primátor Vranova poslancom mestského zastupite¾stva tvrdil, že zmluva je
nevyhnutná, lebo ak do priemyselného parku nepríde investor,
mesto bude musie$ peniaze z
eurofondov vráti$. Bolo to úèelové tvrdenie? Pod¾a informácie zverejnenej minulý týždeò,
mesto bude musie$ vráti$ 4,3
milióna eur... Nie je to pravda,
lebo ani v Bruseli ani v Bratislave neexistuje žiadny dokument, ktorý by zaväzoval mesto
vráti$ celú dotáciu z eurofondov.
Dotácia bola poskytnutá na výstavbu priemysleného parku.
Stavba bola riadne ukonèená a
odovzdaná a Brusel peniaze
preplatil. Mesto by muselo peniaze vráti$ len vtedy, ak by dodávate¾ stavby nezabezpeèil jej
vecné alebo èasové plnenie.
Je smutné, že ministerstvo si
neoverilo informácie o investorovi a dopustilo takú hanbu. V
našom okrese je dlhodobo bez
šance zamestna$ sa približne
11 tisíc ¾udí, minimálne to¾ko ¾udí odišlo za prácou mimo okresu. Je to ve¾ké ponauèenie pre
všetkých zainteresovaných, aby
sa takýchto chýb pri zháòaní investorov nedopúš$ali. L. Krivda

