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Ak by mala v našom okrese zasada% vláda, medzi priority na oživenie okresu by mala akceptova% požiadavku Európskej únie na likvidáciu
starých environmentálych zá%aží, predovšetkým v odkalisku Poša, kde sa vo vysokej koncentrácii nachádzajú karcinogénne PCB, formaldehyd,
fenoly, arzén a mnohé iné jedy. Jedovaté látky prenikli do spodných vôd a vytekájú priamo do Ondavy. Naša redakcia pred 4 rokmi predložila
ministrovi životného prostredia všetky potrebné informácie vrátane rozborov z vedeckých laboratórií, ale minister v tejto veci neurobil niè..!

DVA TÝŽDNE PRED VO¼BAMI PREMIÉR S¼UBUJE POMOC
Premiér Robert Fico vystupuje dva týždne pred parlamentnými vo¾bami s istotou, že bude
vládnu$ ïalšie štyri roky. Na
stretnutí s primátormi a starostami v Banskej Bystrici v sobotu
20. februára (zúèastnili sa ho aj
zástupcovia miestnej štátnej
správy a samosprávy z nášho
okresu) predstavil akèné plány
pre zaostalé okresy, ktoré majú
by$ realizované po marcových
vo¾bách. Pripomenul, že od 15.
novembra 2015 platí zákon o
podpore najmenej rozvinutých
okresov. Do programu je zara-

dených 12 okresov, a to Luèenec, Poltár, Revúca, Rimavská
Sobota, Ve¾ký Krtíš, Kežmarok,
Sabinov, Svidník, Vranov nad
Top¾ou, Rožòava, Sobrance a
Trebišov. Kritérium na zaradenie okresu do programu je 1,6
násobok priemernej miery nezamestnanosti na Slovensku.
Cie¾om zákona je, aby vláda v
spolupráci s miestnou štátnou
správou, podnikate¾mi, samosprávou a tretím sektorom pripravila konkrétny plán aktivít na
oživenie daného okresu. Slúži$
na to majú aj investièné stimuly.

Nárok na stimuly majú podnikatelia, ktorí preinvestujú minimálne 200 tisíc eur. Ak firma zamestná dlhodobo nezamestnaného, nemusí za neho plati$ odvody po dobu 12 mesiacov.
Premiér Fico prehlásil, že každý
mesiac sa uskutoèní zasadnutie
vlády v jednom z 11 najmenej
rozvinutých okresoch (v Kežmarku už vláda zasadala a rozhodla o poskytnutí 4 miliónov
eur z o štátneho rozpoètu). Najbližšie zasadnutia vlády, na ktorých budú prijaté akèné plány,
majú by$ v Rimavskej Sobote a
Luèenci. V každom okrese je
zostavená špeciálna rada, ktorá
má kontrolova$ plnenie akèného plánu. Premiér Fico povedal,
že cie¾om akèných plánov je odstraòova$ regionálne rozdiely.
Aby tento príspevok nevyznel

ako volebná kampaò strany, je
potrebné pripomenú$, že za uplynulé 4 roky došlo k ïalšiemu
úpadku nášho okresu, k vys$ahovalectvu mladých vzdelaných
¾udí za prácou na západ Slovenska a do zahranièia, neboli
zrealizované ani životne dôležité projekty v oblasti infraštruktúry, ozdravenia znaène zdevastovaného životného prostredia a tvorby pracovných miest.
Je pravda, že urèité snahy o
naplnenie sedem rokov prázdneho priemyselného parku boli, ale dopadli fiaskom. Vedenie
mesta sa doò snažilo umiestni$
prevádzky za$ažujúce životné
prostredie, èo je v príkrom rozpore s rozhodnutím ministerstva
ŽP è. 1043/05-1.6/gn zo 16. 6.
2005 (neza%ažova% okolie hlukom a zneèis%ovaním ovzdušia).

