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POSTAVIA VO VRANOVE SPA¼OVÒU?
V priemyselnom parku Ferovo pri vranovskom cestnom obchvate má by vybudovaná plazmová spa¾ovòa odpadov. Poslanec Národnej rady SR Štefan Hreha informoval, že na ministerstve ŽP je podaný podnet
na posudzovanie vplyvov na
životné prostredie. Ak sa Vranovèania proti tomu nepostavia, výstavba spa¾ovne zaène v
auguste t. r. a hotová bude kon-

com roka 2016. Zámer už bol
schválený v mestskom zastupite¾stve v máji 2014 na návrh
primátora Ragana, hoci firma
Plasma Energy Banská Bystrica vznikla len pár mesiacov
predtým a na spa¾ovanie odpadu nemala povolenie a zrejme
ani skúsenosti. Do priemyselného parku sa má vozi, šrotova a pod vysokou teplotou spa¾ova rôzny odpad, napríklad
práèky, chladnièky, staré autá,
použité katalyzátory kontaminované nebezpeènými látkami,
odpady z procesov hydrometalurgie medi obsahujúce nebezpeèné látky, prach z dymových
plynov obsahujúci nebezpeèné
látky atï. Denne tu má by v nepretržitej prevádzke zošrotovaných a spálených 8,5 tony odpa-

du. Predkladate¾ tvrdí, že zariadenie nebude ma negatívny
vplyv na životné prostredie, lebo ide u uzatvorený spa¾ovací
proces a umiestnené bude 550
metrov od obytnej zóny (od panelákov na sídlisku Juh). Zamestnané tu majú by štyri skupiny po troch palièov v nepretržitej prevádzke, t. j. 12 zamestnancov a 8 THP a iných pracovníkov. Neskôr majú zamestna ïalších 10 pracovníkov.
V Liptovskom Mikuláši takúto
spa¾ovòu poslanci zamietli s odôvodnením, že plazmové splyòovanie je nová technológia,
ktorá sa vo svete používa len
ojedinele, že plazmový generátor potrebuje ve¾a odpadu a musí beža nepretržite. Obávali sa
tiež, že spoloènos bude dová-

NIE VŠETCI STAROSTOVIA RYŽUJÚ
Pre niektorých primátorov,
ale aj starostov, je volená funkcia prostriedkom, ako prís' ku
kope peòazí. Vranovský primátor má z volených funkcií zaistený nadštandardný príjem vyše
4000 eur mesaène, v prepoète
vyše 120 tisíc korún. To¾ko peòazí by v súkromnom sektore
nezarobil nikde. Na mestskom
úète je peòazí dos', veï rozpoèet vyše 22-tisícového Vranova za jedno štvorroèné obdobie je vyše 2 miliardy korún.
A Vranov za uplynulé 4 roky
neinvestoval do oèakávaných
rozvojových programov takmer
niè a dokonca ani neèerpal eurofondy tak, ako by mal. Dôsledkom je celková zaostalos'
mesta, z ktorého nielen mladí,
ale už aj starší ¾udia utekajú
preè... Ale predsa len nie všetci
primátori a starostovia ryžujú z
obecných èi mestských pokladní. Ryžovanie je cudzie aj niek-

torým poslancom. O Kamennej
Porube, kde je väèšina volených funkcionárov Rómov, už
bola verejnos' informovaná. Obecní poslanci sa vzdali odmien a starosta poberá najnižší
možný plat. Ešte ïalej zašli volení funkcionári v Merníku. Obec so 604 obyvate¾mi znížila
poèet poslancov zo 7 na 5 a
starosta Marián Kostelník vykonáva mandát na polovièný 4hodinový úväzok. Dôvodom je
nedostatok peòazí na rozvojové aktivity obce. Patrí medzi ne
napríklad výstavba kanalizácie.
Projekt spolu s Èièavou a Michalkom je hotový, èakajú už
len na výzvu, aby ho mohli pomocou eurofondov zrealizova'.
V Michalku chcú vybudova' novú cestu k individuálnej bytovej
lokalite, kde sa už 4 rodiny nas'ahovali do nových domov. Zainvestova' musia aj do otoèky
autobusov, autobusovej zastáv-

ky a do iných prác, ale najväèšie starosti majú so záplavami v
hornej èasti obce, kde musia
vykona' protipovodòové opatrenia. A aj na to je potrebná ve¾ká
suma peòazí. Je preto pozoruhodné, že volení predstavitelia
v Michalku ove¾a viac myslia na
volièov, obyvate¾ov obce, na
ich každodenné problémy, než
na ryžovanie obecných peòazí.
A pritom nemajú k dispozícii desiatky zamestnancov úradu. Zaiste je to príklad hodný nasledovania najmä pre Vranovèanov,
kde je na úrade zamestnaných
cca 80 zamestnancov a primátor poberá poriadne tuèný plat.
Dokonca tuènejší, než primátor
Košíc ako druhého najväèšieho
mesta na Slovensku. L. Krivda

ža odpad z iných regiónov. Zámer neprešiel ani v Bardejove.
Vranovèania sa musia rozhodnú, èi chcú ma uprostred
geografického stredu mesta takúto prevádzku. Nebude tu rok
ani dva, ale natrvalo. Vedenie
mesta by malo uvažova aj do
budúcna, lebo Vranov nemá
iný priestor na svoj ïalší urbanistický rozvoj, len v okolí Ferova. Mesto má hotovú urbanistickú štúdiu, ktorá na Lúènej, v
bezprostrednej blízkosti priemyselného parku, rieši bytovú
výstavbu pre vyše 1600 ¾udí v
500 bytových jednotkách (78 v
rodinných domoch a 422 v bytových domoch) vrátane obèianskej vybavenosti... V nasledujúcom èísle zverejníme stanoviská kompetentných. L. Krivda

